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Sammanfattning  

Bakgrund: Psykisk ohälsa i form av depression ökar i samhället. En depression 

kan vara svår att komma ur på egen hand och risk för symptom som förvärras 

ökar ju längre tiden går. Symptom som patienter upplever är bland annat 

nedstämdhet, irritation och hopplöshet inför framtiden. Många patienter vänder 

sig i första hand till primärvården vilket innebär att primärvården behöver rätt 

förutsättningar för att ge stöd åt dessa patienter. Syfte: Inom primärvården 

beskriva patienters erfarenheter av stöd vid depression. Metod: Allmän 

litteraturstudie baserad på elva kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Sökning 

gjordes i databaserna Cinhal, Pubmed och Psycinfo. Granskning av artiklarna 

gjordes med stöd av HKR´s granskningsmallar. Analysen utgick från Fribergs 

femstegsmodell. Resultat: Sex subkategorier och tre huvudkategorier ”tillgängligt 

stöd”, ”konkreta råd och verktyg” och ”sjuksköterskans roll” framträdde. Patienter 

var i behov av långsiktigt stöd, att sjukvården la mer fokus på den psykiska hälsan 

och ett stöd som var anpassat utifrån patientens behov och önskemål. Diskussion: 

Metoddiskussionen utgick från Shentons trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Tre huvudfynd framkom vilka var 

”stigmatisering och en sjukvård med för lite fokus på psykisk hälsa – stora 

barriärer som förhindrar stöd vid depression”, ”ett långsiktigt, lättillgängligt stöd 

kan hjälpa patienter att hantera sin depression och minska belastningen på 

sjukvården” och ” en god relation till sjuksköterskan samt teamarbete kan 

förbättra förutsättningarna för att patienter med depression ges ett bra stöd”. 
Resultatet diskuteras utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori.  
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Abstract  

Background: Mental illness in the form of depression is increasing in society. 

Depression can be difficult to get out of on your own and the risk of worsening 

symptoms increases the longer time goes by. Symptoms that patients experience 

include feeling sad/down, irritation and hopelessness about the future. Many 

patients turn primarily to primary care, which means that primary care needs the 

right conditions to provide support for these patients. Aim: Within primary care, 

describe patients' experiences of support for depression. Method: General 

literature study based on eleven qualitative and two quantitative articles. A search 

was made in the databases Cinhal, Pubmed and Psycinfo. Review of the articles 

was done with the support of HKR's review templates. The analysis was based on 

Friberg's five-step model. Result: Six subcategories and three main categories 

"available support", "concrete advice and tools" and "the nurse's role" emerged. 

Patients were in need of long-term support, that the healthcare system put more 

focus on mental health and support that was adapted based on the patient's needs 

and wishes. Discussion: The method discussion was based on Shenton's concept 

of credibility: reliability, verifiability, dependability and transferability. Three 

main findings emerged, which were "stigma and healthcare with too little focus on 

mental health - major barriers that prevent support for depression", "long-term, 

easily accessible support can help patients manage their depression and reduce the 

burden on healthcare" and "a good relationship with the nurse and teamwork can 

improve the conditions for patients with depression to be given good support". 

The result is discussed based on Virginia Henderson's nursing theory. 
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Inledning 
Andel patienter som får vård och behandling för depression har de senaste åren 

ökat, trots det växer köerna och den psykiska ohälsan fortsätter breda ut sig i 

samhället. Statistik visar att de senaste 30 åren har de längre sjukskrivningarna, 

främst på grund av depression och ångest, ökat i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 

2020). Enligt Folkhälsomyndigheten (2022) har det efter den senaste covid-19 

pandemin noterats ytterligare en ökning av psykisk ohälsa. Orsaker kan bero på en 

ökning av stillasittande och långtidsarbetslöshet. Mellan 2020 och 2021 har 

uppskattningsvis en tredjedel av befolkningen även undvikit söka vård, som 

tillexempel sjukvård och psykologbesök. Den här studien kan bidra till ökad 

kunskap samt belysa vikten av det stöd som ges till patienter med depression.  

Bakgrund 
Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet och beskrivs som ett tillstånd av psykiskt 

välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av 

vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i 

(World Health Organization [WHO], 2022). Vid sämre psykisk hälsa i form av 

depression uppleves en förändring i humöret så som nedstämdhet, irritation eller 

tomhet. Många förlorar lust av nöje eller intresse för aktiviteter. Även sämre 

koncentration, skuld, lågt självförtroende, minskad energi och hopplöshet inför 

framtiden är vanligt. Att jobba förebyggande, upptäcka, diagnostisera och 

behandla är därför av vikt. En obehandlad depression kan vara svår att komma ur 

på egen hand och risk för symptom som förvärras ökar ju längre tiden går. Därför 

är patienter med depression i behov vård och stöd i ett tidigt stadium. Syftet med 

behandling av patienter med depression är återhämtning till tidigare funktionsnivå 

(WHO, 2021). När depression ställs som diagnos i Sverige används främst ICD-

10 (International statistical classification of diseases and related health problems, 

tionde revisionen), ett diagnossystem utgivet av WHO. Enligt ICD-10 ska 

patienten haft symptom på depression i minst två veckor (Socialstyrelsen 2021).  

Depression klassas som en folksjukdom och det är främst till primärvården många 

i första hand vänder sig (Folkhälsomyndigheten, 2020). Socialstyrelsen (2022) 
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föreslår att regionerna ska arbeta med förebyggande och tidiga insatser, bättre 

struktur i samband med diagnostisering och öka tillgänglighet för första mötet för 

bedömning och behandling. Holst, et al. (2021) och Richards, et al. (2013) menar 

på att effektiva insatser inom primärvården i arbetet mot depression kan ge goda 

resultat för den enskilde individen i form av kortare sjukdomsförlopp och 

behandlingstid samt minskat lidande. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1§ 13 

Kap. (HSL, 2017) har primärvården ansvar för följande: Tillhandahålla de hälso- 

och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande 

vårdbehov, se till att vården är lätt tillgänglig, tillhandahålla förebyggande insatser 

utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och 

förutsättningar samt samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest 

ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården. 

Sjuksköterskor inom primärvården har en unik möjlighet att genom det enskilda 

mötet identifiera behov och stärka patienters resurser för att skapa förutsättningar 

för återhämtning. Patienter kan befinna sig i underläge på grund av symptom som 

är typiska för depression. Känsla av underläge kan försvåra att formulera behov, 

ta in information och fatta beslut vilket gör stödet och mötet från sjuksköterskan 

till en viktig del i patienters tillfrisknande (Wang et al., 2021). För att uppfylla sitt 

ansvar ska sjuksköterskor enligt svensk sjuksköterskeförening (2019) arbeta efter 

de sex kärnkompetenserna: Samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård, informatik samt 

personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskor sätter 

patienters önskemål och behov i centrum och ser de som personer som är kapabla 

att ta egna beslut och involvera de i planering, utförande och uppföljning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2019). 

Utöver att sätta patienters behov och önskemål i centrum behöver sjuksköterskan 

arbeta efter svensk sjuksköterskeförenings etiska kod, ICN (Council of Nurses). 

Koden ses som vägledande i etiska dilemman, ställningstaganden och beslut som 

sjuksköterskan ställs inför. Sjuksköterskan ska ha ett respektfullt och icke 

diskriminerande bemötande och vara lyhörd för patienters vilja. Det ansvar och 

värdegrund som ICN lyfter, gäller för alla sjuksköterskor och har som syfte att 
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patienter ska ges god och säker vård med respekt för den enskilde (svensk 

sjuksköterskeförening, 2021). 

Även forskning inom omvårdnad har som syfte att ge patienter god och säker 

vård. Genom att involvera patienter i utbildning, forskning och utveckling kan det 

skapas en effektivare och ett mer individuellt anpassat stöd (Seeralan, et al., 

2020). Med denna litteraturstudie kan sjuksköterskor inom primärvården ta del av 

patienters erfarenheter och förståelse kan skapas för patienters depression, hur den 

identifieras och vilket stöd och bemötande dessa patienter är i behov av.  

Syfte 
Syftet var att inom primärvården beskriva patienters erfarenheter av stöd vid 

depression.  

Metod 

Design 

Studiens design var en allmän litteraturstudie med ett strukturerat 

tillvägagångssätt. Enligt Friberg (2017) är en allmän litteraturstudie inom ämnet 

omvårdnad en sammanställning av empiriska studier för att få ökad kunskap och 

har som syfte att utveckla vård och stöd för patienter.  

Sökvägar och urval 

Litteraturstudien inleddes med att identifiera de viktigaste nyckelorden i syftet och 

översätta dessa till engelska. Nyckelorden var primärvård, patient, erfarenhet och 

depression. En pilotsökning gjordes i Cinahl Complete. Efter pilotsökningen 

genomfördes en mer strukturerad sökning i Cinahl Complete och därefter i 

Pubmed och Psycinfo (Bilaga 1). Cinahl Complete är en databas inom ämnena 

hälsovetenskap, medicin och omvårdnad. Ett ämnesord är en tagg som appliceras 

på studier i databaser för att få information om innehållet i artiklarna. Med hjälp 

av ämnesordlistor hittas anpassade sökord. För att få fram ämnesord och 

synonymer i form av fritext har ämnesordlistan Cinahl Headings använts (Friberg, 

2017). Block skapades vilka bestod av och Cinahl Headings och fritext. Vid 
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boolesk sökteknik bestäms hur sökord kombineras med hjälp av OR och AND. 

OR användes mellan Cinahl Headings och fritext då olika forskare använder olika 

termer för att beskriva samma tillstånd. OR ger träffar på någon eller några av 

Cinahl Headings eller fritext inom sökblocket (Polit & Beck, 2020). Frassökning 

har använts för att söka på ett begrepp som består av mer än ett ord genom att 

binda ihop ord med citationstecken, till exempel ”primary healthcare”. Det 

begränsar sökningen men ger ökad träffsäkerhet då databasen genererar träffar där 

primary och healthcare står bredvid varandra. Pubmed är en databas för forskning 

inom medicin och omvårdnad och ämnesordlistan kopplad till Pubmed är svensk 

MeSH. Psycinfo innehåller forskning inom psykologi och närliggande ämnen så 

som psykiatri och omvårdnad. Ämnesord i Psycinfo kallas Thesaurus (Polit & 

Beck, 2020).  

För att få fram relevant urval av artiklar har blocksökning, boolesk sökteknik och 

frassökning använts i samtliga databaser. I Cinahl och Psycinfo söks inte alltid 

alla böjningsformer av ett ord fram, därför är trunkering i form av * nödvändigt. 

Genom att endast skriva in ordstammen och sedan trunkering söker databasen 

efter ordets samtliga böjningsformer, vilket ger ett bredare resultat. Trunkering 

används ej i Pubmed (Friberg, 2017). 

 Enligt Polit och Beck (2020) är inklusionskriterier ett sätt att begränsa resultatet 

ytterligare. Även peer-reviewed ses som ännu en begränsning då endast granskade 

artiklar ur vetenskapliga tidsskrifter sökes, dock finns den funktionen ej i Pubmed. 

För att begränsa sökningen i samtliga databaser lades inklusionskriterierna 

”engelskspråkliga artiklar”, ”peer-reviewd”, ”vuxna (18+)” och artiklar från 2017 

in. Exklusionskriterierna var missbruk av droger eller alkohol, kognitiv 

funktionsnedsättning och allvarlig psykisk sjukdom. Enligt Friberg (2017) är 

vetenskapligt material en färskvara och äldre material är oftast inte relevant vid en 

litteraturstudie, därför lades begränsningen från år 2017 in.  

Titlar kan ge en uppfattning om vad som är intressant och vilka artiklar som inte 

uppfyller inklusionskriterierna. Det första urvalet inleddes med att läsa samtliga 

titlar av resultaten av sökningarna i databaserna. Efter första sorteringen lästes de 

valda artiklarnas abstract igenom, vilka gav en kort sammanfattning av artikelns 
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innehåll. De artiklar vars abstract bedömdes svara på litteraturstudiens syfte 

valdes ut för granskning och analys (Friberg, 2017). De systematiska sökningarna 

kompletterades med en manuell sökning vilket resulterade i en artikel från 

Pubmed. Totalt valdes 24 artiklar ut för granskning och analys.  

Granskning och analys 

Före beslut om en artikel ska ingå i en litteraturstudie bör denna granskas. Genom 

granskning tydliggörs det om studien håller tillräckligt hög kvalitet. Avgörande 

för om en studie uppnår god kvalitet styrs av om forskarna tydligt beskrivit hur 

studien genomförts i alla led, från syfte/frågeställning till metod, urval, resultat 

och om etiska övervägande gjorts (Henricson, 2017). Valda artiklar har granskats 

med stöd av HKR´s granskningsmall för kvalitativa (Blomqvist et al., 2016) 

respektive kvantitativa studier (Beck et al., 2016). Granskningsmallarna är 

anpassade för vetenskapliga studier och innebär att studien bryts ner genom att 

svara på frågor kring den. Efter granskningen valdes tre artiklar bort då de ej 

svarade på syfte eller innehöll något av exklusionskriterierna. Åtta av de 

kvarstående artiklarna var dubbletter vilket resulterade i totalt 13 artiklar. 

Artiklarna analyserades i fem steg som Friberg (2017) menar har som syfte att 

skapa en ny helhet. I steg ett lästes artiklarna igenom flertalet gånger för att förstå 

vad de handlade om. I steg två identifierades nyckelfynden genom egna 

anteckningar. Resultaten lästes flera gånger för att viktig fakta inte skulle förbises 

och hela tiden med syftet i minnet. Alla resultatdelar fick en unik kod för att 

underlätta från vilken artikel de var hämtade. Steg tre innebar sammanställning av 

studiernas resultat, se bilaga 2. Fjärde steget presenteras utifrån identifierade 

likheter och skillnader som sammanbinder artiklarnas resultat genom att gruppera 

och kategorisera huvudfynd. I det femte och sista steget användes resultatet i steg 

fyra för att skapa en ny helhet i form av underkategorier och huvudkategorier, se 

figur 1. Friberg (2017) menar att när en litteraturstudie inkluderar både 

kvantitativa och kvalitativa studier presenteras resultatet i både siffror och ord.  
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Etiska överväganden 

När studier granskas och analyseras kan det på ett överskådligt sätt komma fram 

om de uppfyller kraven för att kunna ses som etiska (Friberg, 2017). 

Helsingforsdeklarationen innebär i stora drag att omsorgen för individen som 

deltar går före vetenskapens intresse. Samtycke ska inhämtas och i det fall det ej 

är möjligt ska en etisk kommitté godkänt studien. Information om deltagare ska 

förvaras konfidentiellt och alla tänkbara försiktighetsåtgärder ska finnas för att 

minimera risken att deltagare skadas fysiskt eller psykiskt. För att en studie ska 

ses som etisk behöver följande uppfyllas: Den måste handla om något relevant, ha 

god vetenskaplig kvalitét samt genomförts på ett etiskt sätt. En studie måste 

generera något av värde (World Medical Association [WMA], 2019). Sandman 

och Kjellström (2018) beskriver att etik ska finnas med som en röd tråd genom 

hela studien, från val av ämne till slutdiskussion. Frågor att ställa sig är ”För vem 

är studien värdefull för och på vilket sätt”. Vidare menar Sandman och Kjellström 

(2018) att förförståelse kan påverka ett resultat, dock kan distans till förförståelse 

skapas genom att denne tydliggörs. Vid granskningen av artiklar till 

litteraturstudien har även granskning utifrån ett etiskt perspektiv gjorts. Samtliga 

artiklar har godkänts av en etisk kommitté. Författarens förförståelse har 

presenterats innan litteraturstudiens start för att skapa distans till den samt ökad 

medvetenhet om hur resultatet kan påverkas.  

Codex är ett regelverk om etiska riktlinjer och lagar som reglerar de etiska krav i 

en forskningsprocess. Bland annat avses att fabricera, förfalska, plagiera eller 

stjäla vetenskaplig information eller resultat som oredlighet i forskning och 

avviker från god forskningssed. Forskaren är ytterst ansvarig för att arbetet håller 

god kvalitet och är moraliskt acceptabelt (Uppsala universitet, 2023). Codex har 

följts genom hela litteraturstudien.  

Förförståelse 

Författarens förförståelse grundar sig i erfarenheter som vuxit fram genom arbete 

med människor som omfattas av Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Människor med psykisk-, fysisk- eller kognitiv 

funktionsnedsättning har i regel större risk att utveckla psykisk ohälsa och 
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depression. Depression tas oftast inte på allvar och ses som en naturlig del av livet 

som drabbar alla någon gång och som går över av sig själv genom att vänta ut den 

eller med hjälp av medicinering. Författarens förförståelse kommer läggas åt sidan 

under arbetet med litteraturstudien.  

Resultat 
Resultatet baseras på elva kvalitativa artiklar och två kvantitativa. Fem av 

artiklarna var från Sverige, två från USA, en från Norge, en från Nederländerna, 

en från England, en från Dominikanska republiken, en från Australien samt en 

från Kanada. Samtliga artiklar har undersökt patienters erfarenheter av stödet de 

fått vid depression. I elva artiklar var majoriteten av deltagarna kvinnor. I två 

artiklar var deltagarna ca hälften kvinnor och hälften män. Totalt antal deltagare i 

litteraturstudien var 53 501 varav 52 944 ingick i en och samma kvantitativa 

studie. I vissa artiklar hade även annan vårdpersonal som tillexempel allmänläkare 

eller sjuksköterskor inkluderats. Dock kunde resultatet särskiljas så endast 

patienternas resultat kunde plockas ut. Sammanställningen av artiklarna 

resulterade i sex underkategorier och tre huvudkategorier (Figur 1). 
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Figur 1.Huvudkategorier med respektive underkategorier. 
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Tillgängligt stöd  
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vilket leder till förbättrat mående och kortare sjukdomstid och underlättar även 
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Att vården baserades på teamarbete ökade tillgängligheten för stöd 

Stöd av ett team jämfört med sedvanlig vård vid depression visade på signifikant 

skillnad i patienters mående. Bland annat hade 62% av patienterna återgått till 

arbete vid en tre-månadersuppföljning jämfört med en interventionsgrupp som fått 

sedvanlig vård där siffran var 43%. Vid en 6-månadersuppföljning hade 

forskargruppen 11,6 färre sjukskrivningsdagar än interventionsgruppen 

(Björkelund et al., 2018).  

Patienter såg samordning genom teamarbete som något som ökade 

tillgängligheten för stöd vid depression (Ashcroft et al., 2021; Björkelund et al., 

2018; Pettersson et al., 2019; Rugkåsa et al., 2020; Udo et al., 2019). Patienters 

erfarenheter var att det skapade kontinuerlig kontakt med sjukvården, vilket ledde 

till förbättrad återhämtningsprocess då en trygg punkt i livet byggdes upp (Udo et 

al., 2019). Teamarbetet ledde till få vårdkontakter vilket patienter såg som 

positivt. Genom få vårdkontakter skapades förtroende, patienterna kände att de 

hade någon de litade på och dela sin börda med. Dessutom ökade tillgängligheten 

när allt stöd fanns samlad på primärvårdsmottagningen. Då behövde patienter inte 

ta sig till flera olika mottagningar när deras energi och ork var begränsad 

(Ashcroft et al., 2021; Pettersson et al., 2019). Vid teambaserat arbetssätt togs 

dialog direkt mellan tillexempel sjuksköterska och psykiatriker så patienter slapp 

förmedla budskapet. Detta tillsammans med att sjuksköterskan hade tillgång till 

psykiatrikerns almanacka och kunde boka tid direkt ledde till snabbare stöd 

(Ashcroft et al., 2021; Rugkåsa et al., 2020; Udo et al., 2019), vilket sågs som 

positivt då vissa patienter misstänkte att de skulle bli sämre om de behövt vänta på 

remiss (Rugkåsa et al., 2020). Samtidigt kunde noteras att det fanns patienter som 

inte hade lika god erfarenhet av teambaserat arbetssätt. När sjuksköterskan kunde 

boka tid direkt hos psykiatrikern kunde orealistiska förväntningar skapas. Vissa 

patienters depression grundade sig i händelser som sjukvården inte kunde 

påverka, tillexempel boende eller svår familjesituation. Andra patienter upplevde 

rädsla för vad sjuksköterskan skulle få för uppfattning om de när sjuksköterskan 

och psykiatrikern utbytte information (Rugkåsa et al., 2020).  
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En annan fördel när ett team fanns under ett och samma tak var minskad 

stigmatisering. Patienterna beskrev stigmatisering som skam, skuld och att de inte 

ville bli stämplade som en person med psykisk ohälsa och konsekvensen blev att 

drog sig för att söka stöd (Ashcroft et al., 2021; Holst et al., 2017; Morris et al., 

2018; Pung et al., 2018; Rugkåsa et al., 2020; Udo et al., 2019).  

Att belysa den psykiska hälsan ökade tillgängligheten för stöd  

Efter införande av obligatorisk screening vid depressiva symptom i primärvården 

ökade screeningen för dessa patienter från 40,5% till 88,8% vilket ledde till ökat 

stöd och insatser vid depression (Garcia et al., 2022). Genom att rutinmässigt 

undersöka den mentala hälsan menade patienter ökade förutsättningarna för att få 

stöd (Ashcroft et al., 2021).  Patienters erfarenhet av primärvården var att det inte 

fanns tid för den psykiska hälsan (Aschcroft et al., 2021; Pettersson et al., 2019; 

Pols et al., 2017; Wikberg et al., 2016). I en studie ingick patienter med 

depression som diagnostiserats med diabetes typ 2 eller kranskärlsjukdom. Dessa 

patienter var överens om att det ägnades ingen eller lite tid åt deras psykiska hälsa 

när de fått sin diagnos trots ökad risk för depression. Däremot såg de patienter 

som erbjudits rutinmässig screening det som positivt. De var även överens om att 

det bör vara standardvård hos primärvårdsmottagningen då risk för svår 

depression minskar vid tidig upptäck (Pols et al., 2017). Standardiserad vård 

innebar att om patienten visar symptom typiska för depression skulle det utredas 

om depression föreligger (Aschcroft et al., 2021; Garcias et al., 2022). Genom 

avsatt tid och uppmärksamhet på de depressiva symptomen ökade även chansen 

för en bättre kommunikation med sjuksköterskan vilket ledde till att patienter på 

ett enklare sätt och tidigare stadie kunde prata om sitt mående och förmedla behov 

och önskemål (Wikberg et al., 2016).  

Något som underlättade för patienter att prata om sitt mående i mötet med 

sjuksköterskan var självskattningsskalor. Dock krävdes det att sjuksköterskan tog 

initiativ till att använda dessa när patienten visade tecken på sämre psykisk hälsa. 

Att fylla i självskattningsskalor vid upprepande tillfällen sågs som positivt då 

patienter kunde följa måendet och fick en förklaring till varför de mådde som de 
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gjorde. På så sätt kunde patienter reflektera över sin situation för att sedan ta 

beslut och jobba med det (Pols et al., 2017; Talib et al., 2018). Vidare sågs det 

även som positivt när sjuksköterskan visade engagemang genom att vara med när 

patienter fyllde i skalan (Pols et al., 2017; Talib et al., 2018; Wikberg et al., 2016). 

På så sätt skapades en naturlig diskussion kring ämnet, patienterna kunde ställa 

frågor om något var oklart, diskutera resultaten och eventuella åtgärder direkt med 

sjuksköterskan. (Talib et al., 2018; Wikberg et al., 2016). Med hjälp av en 

självskattningsskala ansåg patienterna även att sjuksköterskorna förstod de bättre 

(Pettersson et al., 2019). Dock fanns det patienter som ansåg att 

självskattningsskalor var förknippat med något negativt. Det krävdes att 

sjuksköterskan tog resultatet på allvar, annars sågs det som lönlöst (Talib et al., 

2018). Vissa patienter ansåg att sjuksköterskan blev för fokuserad på antal poäng 

istället för att lyssna på det patienten sa (Wikberg et al., 2016).  

Konkreta råd och verktyg  

Konkreta råd och verktyg handlar om att patienter såg det som viktigt att ha ett 

stöd som kunde tas fram vid de tillfällen behov uppstod. På så sätt kunde patienter 

ta tag i sitt mående på egen hand vilket i sig var förknippat med kontroll och ökad 

motivation. 

Praktiska råd ökade förutsättningarna för att hantera måendet 

Att kunna påverka sin hälsa på lång sikt och ha kontroll trots ett mående som gick 

upp och ner var av vikt för patienter med depression (Holst et al., 2017). Patienter 

som deltagit i en ta-kontroll-kurs uttryckte majoriteten att det gett ett långsiktigt 

stöd. Praktiska råd och en guide som kunde tas fram vid behov för att hantera 

symptom på depression sågs som ett viktigt stöd. De patienter som inte fått 

praktiska råd upplevde att deras mående inte hade blivit till det bättre. Känsla av 

att kunna hantera sin depression gav patienter starkare självkänsla vilket i sin tur 

ledde till bättre mående och ökad motivation. Nästan samtliga patienter som 

deltog rapporterade efter åtta månader att praktiska råd och stöd lett till bättre 

mående och att de klarat av att hantera sin depression utanför sjukvården. Bland 

annat genom minskad stress och bättre sociala relationer (Morris et al., 2018). 
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Digitalt stöd ökade förutsättningarna för att hantera måendet 

Mot bakgrund av ett mer digitaliserat samhälle påverkas även vården. 

Applikationer har tagits fram för att förhindra och hantera depression inom 

primärvården (Caplan et al., 2020; Pung et al., 2018; Holst et al., 2017). Patienter 

rapporterade om positiva erfarenheter vid användandet av dessa applikationer. En 

förklaring var att de sågs som lättillgängliga, enkla att använda och patienter gavs 

konkreta verktyg när det kom till att hantera symptom på depression vilket 

förbättrade måendet (Pung et al., 2018). Däremot var det av vikt att inte helt 

förlita sig på tekniken utan det sågs som ett komplement till övrig vård och stöd. 

Vissa patienter saknade en fysisk person för att få socialt stöd i form av bland 

annat mänsklig kontakt och någon att bolla tankar med. Utan socialt stöd från 

sjukvården var patienters erfarenhet att de kände sig övergivna och omotiverade 

till användning av applikationer (Caplan et al., 2020).  

Patienters erfarenheter kring internetbaserad KBT var över lag positiv då de själv 

kunde välja hur mycket tid de vill lägga på denna behandling och reglera tempot 

jämfört med tidsbokade möten hos sjukvården. Patienterna gavs även verktyg i att 

hantera sin depression, vilket gav en känsla av kontroll. De patienter som såg 

internetbaserad KBT som ett sämre stöd saknade direkt feedback av en terapeut 

och mänsklig interaktion. Patienter var överens om att Internetbaserad KBT måste 

ges till en person som är motiverad till att använda det och var inte en solkar 

behandling för alla trots positiva resultat för många. En del såg det som riskabelt 

då patienter lämnades ensamma med omfattande ansvar (Holst et al., 2017). 

Applikationer och internetbaserad KBT minskade dock stigmatisering då stödet 

fanns tillgängligt utanför sjukvården vilket ökade chansen att patienterna skulle ta 

tag i sin depression (Caplan et al., 2020; Pung et al., 2018; Holst et al., 2017). 
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Sjuksköterskans roll 

En depression kan vara långdragen och variera över tid samtidigt som varje 

patient är unik. Patienter är därför i behov av personcentrerat stöd och en god 

relation till sjuksköterskan vilka båda är en förutsättning för att sjuksköterskan ska 

kunna möta varje patient där han/hon befinner sig.  

Sjuksköterskan behövde utforma stödet efter ett personcentrerat synsätt 

Patienter menade att stödet behövde vara personcentrerat för att få hjälp som var 

anpassat utefter deras behov och önskemål (Aschcroft et al., 2021; Holst et al., 

2017; Morris et al., 2018; Pols et al., 2017). En del patienters erfarenheter var att 

de tidsbegränsade besöken samt antal besök inte stämde överens med vad de 

faktiskt behövde. Nackdelarna med att inte få tillräckligt med tid var att patienter 

inte upplevde någon förbättring av hälsan (Morris et al., 2018; Pols et al., 2017). 

Förutsättningar för att uppnå personcentrerat stöd från sjukvårdens sida var bland 

annat genom att visa engagemang, skapa dialog och uppföljning (Morris et al., 

2018). Patienterna ansåg att det personcentrerade stödet underlättades när 

sjuksköterskan litade på patientens eget omdöme (Ashcroft et al., 2021; Pols et al., 

2017).  När patienter upplevde engagemang genom en sjuksköterska som arbetade 

för personcentrerat stöd, var deras erfarenheter i högre grad mer positiv jämfört 

med de som inte upplevde engagerad sjukvårdspersonal (Pung et al., 2018). 

God relation mellan sjuksköterska och patient var en förutsättning för stöd 

Patienter såg en god relation till sjuksköterskan som en viktig del av stödet. En 

god relation skapades genom ett gott bemötande och patienter beskrev det som när 

sjuksköterskan var närvarande, lyssnade, var icke dömande och tog patienterna på 

allvar (Ashcroft et al., 2021; Pols et al., 2017; Rugkåsa et al., 2020; Udo et al., 

2019; Wikberg et al., 2016). En god relation var av stor betydelse för patienter 

som inte mådde bra, det gav en känsla av stöd och sammanhang. Det var även 

förknippat med ökad motivation, något som den här patientgruppen kan sakna på 

grund av symptom typiska för depression (Udo et al., 2019; Wikberg et al., 2016). 

En god relation mellan patient och sjuksköterska ledde till minskad stress hos 
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patienter (Udo et al., 2019). Det gjorde även att patienter vågade lyfta och 

diskutera sina problem utan att bli dömd. En liknande uppfattning fanns hos de 

patienter som inte kände att de hade en god relation med sjuksköterskan. Där 

pekades den faktorn ut som det främsta hindret i tillfrisknandet (Ashcroft et al., 

2021; Pols et al., 2017).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av stödet inom primärvården vid 

depression. För att uppnå vetenskaplig kvalitet är det av vikt att studien är 

välskriven och det som skapats beskrivs på ett tydligt och korrekt sätt (Henricson, 

2017). För att diskutera styrkor och svagheter har Shentons (2004) beskrivning av 

kvalitetskriterierna: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet använts. Enligt Shenton (2004) handlar tillförlitlighet om studien 

svarar på sitt syfte men även om tillvägagångssättet för hur resultatet kommit till 

skett på ett korrekt sätt.  Genom att presentera resultatet tydligt ökar 

tillförlitligheten. Tillförlitligheten stärks då resultatet i litteraturstudien presenteras 

överskådligt i en tabell med subkategorier och huvudkategorier som beskriver 

patienters erfarenheter. Inkluderade artiklar har granskats med stöd av HKR´s 

granskningsmallar för kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 2016) samt 

kvantitativa artiklar (Beck et al., 2016).  Tre databaser inom ämnet omvårdnad, 

hälsovetenskap och psykologi har använts vilket stärker tillförlitligheten då det 

skapat en mer övergripande datainsamling (Polit & Beck, 2020). Sökningarna har 

genomförts med boolesk sökteknik, anpassats efter varje databas och presenteras 

som bilagor i form av sökschema. Nyckelord med tillhörande 

fritextord/synonymer som är relevanta mot syftet finns med och stärker 

tillförlitligheten (Friberg, 2017).  

Kvalitativ studiedesign är lämplig när erfarenheter ska beskrivas. Dock kan 

kvantitativa artiklar komplettera de kvalitativa. Elva av 13 artiklar var kvalitativa 

vilket stärker tillförlitligheten då erfarenheter var centralt (Henricson, 2017). 

Tillförlitligheten stärks även då de kvantitativa artiklarna har studerat samma 
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fenomen som vissa kvalitativa studier. De kvantitativa artiklarna bekräftar det 

som återfinns i resultatet i de kvalitativa, vilket stärker tillförlitligheten (Polit & 

Beck, 2020).  Vad som sänker tillförlitligheten är begreppet stöd som finns med i 

syftet ej har använts vid sökning i databaserna.  Värdefulla artiklar som på ett 

bredare plan beskriver patienters erfarenheter kan därmed ha missats. 

Verifierbarhet handlar om studien är beskriven på ett sätt som möjliggör för 

någon annan att få ett liknande resultat vid upprepning av samma metoder och 

deltagare (Shenton, 2004). Vad som stärker litteraturstudiens verifierbarhet är att 

metoden är tydligt beskriven vilket möjliggör för andra att göra om den (Polit & 

Beck, 2020). En inledande pilotundersökning gjordes för att säkerställa om 

litteraturstudien var genomförbar. Databaserna och deras sökscheman med 

anpassade ämnesord samt övriga fritextord/synonymer presenteras på ett 

överskådligt sätt. Artiklarna analyserades med Fribergs (2017) fem steg vars syfte 

var att skapa en ny helhet. Tillvägagångssättet för hur de fem stegen använts i 

litteraturstudien beskrevs vilket stärker verifierbarheten. Vad som sänker 

verifierbarheten är att litteraturstudien skrevs ensam vilket betyder att endast en 

deltagit vid analysen (Polit & Beck, 2020). Enligt Henricson (2017) handlar en 

analys om att tolka resultatet. Resultatet i det här fallet är de resultat som valts ut 

vars syfte är att skapa ny helhet. Hade fler deltagit vid analysen är chansen stor att 

andra tolkningar gjorts vilket lett till andra subkategorier och huvudkategorier.  

Det är oundvikligt att forskarens fördomar på något sätt påverkar ett slutresultat. 

För att uppnå pålitlighet måste åtgärder vidtas för att så långt det är möjligt 

säkerställa att resultatet kommer från artiklarna och inte forskaren. Det görs bland 

annat genom att forskaren är medveten om tidigare erfarenheter och förutfattade 

meningar kring ämnet (Shenton, 2004). Forskaren bör enligt Friberg (2017) 

presentera sin förförståelse. Förförståelsen klargjordes innan den strukturerade 

artikelsökningen startade och har funnits med i åtanke under arbetets gång, vilket 

stärker pålitligheten för litteraturstudien. Henricsson (2017) menar på att 

pålitligheten stärks om en utomstående, tex handledare, granskar analysprocessen 

och resultatet. Under arbetets gång har handledare och medstudenter granskat 

litteraturstudien. Genom kritik samt professionella synpunkter har texten 
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utvecklats och pålitligheten stärkts. Enligt Friberg (2017) ökar risk för tolkning 

utifrån ens förförståelse om endast deltar i analysarbetet. Då analysen 

genomfördes ensam sänks pålitligheten i litteraturstudien. Engelskspråkig 

forskningsartikel har varit en av inklusionskriterierna. Vid översättning till 

svenska finns risk för feltolkning av innehållet i artiklarna vilket även det sänker 

pålitligheten (Friberg, 2017).  

Shenton (2004) menar att överförbarhet handlar om i vilken utsträckning 

resultatet från en studie kan appliceras på andra situationer. Även fast varje fall är 

unikt bör liknande situationer och kontexter kunna överföras på andra och inte 

endast på de som ingått. Enligt Polit och Beck (2020) behövs tillräckligt med 

kontextuell information samt väl beskrivning av vilket fenomen som studerats. 

Litteraturstudiens kontext har utgått från vuxna patienter med depression inom 

primärvården. Litteraturstudiens kontext beskrivs väl och stärker överförbarheten.  

Artiklarna i litteraturstudien är från studier i i-länder med undantag från 

Dominikanska republiken där fattigdom är mer utbrett och har djupare sociala 

klyftor. Med det som bakgrund sänks å ena sidan överförbarheten till u-länder. Å 

andra sidan stärks överförbarheten då samma fenomen i form av applikationer för 

att hantera depression, även studerats i Australien där likheter i resultatet 

återfanns. Enligt Shenton (2004) har även deltagarna i en studie en avgörande roll 

vid diskussion av överförbarhet. Presentation av deltagarna i litteraturstudien görs 

på ett enkelt sätt i artikelöversikten. Ett stort varierat urval när det kommer till 

ålder, etnicitet, landsbygd och storstad, utbildning och socioekonomisk bakgrund 

har ingått. Enligt Henricson (2017) stärks överförbarheten vid ett varierat urval. 

Vad som påverkar överförbarheten och gör att denne sänks är urvalet av kvinnor 

och män. Endast i två artiklar är hälften kvinnor och hälften män, i de övriga 

artiklarna är majoriteten kvinnor vilket kan begränsa överförbarheten till män. 

Vidare kan vissa underkategorier och huvudkategorier återfinnas i fler kontexter, 

vilket betyder att de har något högre abstraktionsnivå.  
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Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva Patienters erfarenheter av stödet inom 

primärvården vid depression. Resultatets tre huvudfynd diskuteras utifrån Virginia 

Hendersons omvårdnadsteori, Nursing Need Theory (Kirkevold & Tveiten, 2000). 

Stigmatisering och en sjukvård med för lite fokus på psykisk hälsa – Stora 

barriärer som förhindrar stöd vid depression. 

Ur resultatet framkom att patienter med depression eller depressionslikande 

tillstånd ofta kände skam, skuld och rädsla för att bli stämplad som en person med 

psykisk ohälsa. När patienter upplevde den här formen av stigmatisering eller när 

sjukvården inte uppmärksammade den psykiska hälsan förmedlade patienter inte 

sitt mående eller drog för att söka stöd. 

Att stigmatisering är ett hinder för att söka hjälp återfinns även i andra studier. 

Tanriverdi et al. (2019) studerade 217 patienter med någon form av psykiatrisk 

diagnos, bland annat schizofreni, depression och missbruk. Resultatet visade att 

samtliga patienter, oavsett diagnos, upplevde höga nivåer av stigmatisering vilket 

försvårade återhämtningen och patienter sökte i lägre utsträckning stöd. I Khenti 

et al. (2019) studie undersöktes effekten av antistigmatiseringsarbete kring 

psykisk ohälsa inom primärvården. Sjukvårdspersonalen fick utbildning i att 

skapa starkare relationer till patienterna, hur stigmatisering påverkade och hur 

återhämtningsarbetet såg ut. Sjukvårdspersonalen rapporterade att de efter 

utbildningen såg sina patienter som personer istället för att se till diagnosen och 

en högre andel patienter fick stöd vid psykiska ohälsa. Genom att arbeta mot 

stigmatisering, uppmärksamma den psykiska hälsan och få patienter till att våga 

söka stöd vid tecken på depression minskar risken att patienter går obehandlade 

och hamnar i en djupare depression (Khenti et al., 2019). 

 Den tionde punkten i Virginia Hendersons omvårdnadsteori innebär att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten att ge uttryck för önskemål, behov och 

känslor. Det innebär att om sjuksköterskan ger tid, är närvarande och engagerad 

kan patienten känna trygghet. På så sätt kan patienten få hjälp att sätta ord på sina 

tankar och känslor, vilket leder till att patienten kan kommunicera sitt mående. 
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Det i sin tur är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna identifiera vilken 

vård och stöd patienten är i behov av (Kirkevold & Tveiten, 2000).  

Att arbeta för relationen och ökad medvetenhet kan sjuksköterskan genom det 

enskilda mötet ha en avgörande betydelse för om en deprimerad patient vågar 

öppna upp och på så sätt få stöd. Enligt Sandman och Kjellström (2015) är 

närhetsetik väsentligt för att få till ett möte där sjuksköterskan ser patienten för 

den han/hon är. Vid avsaknad av närhetsetik finns risk för att sjuksköterskan ser 

patienten som en svag person som identifieras som sin diagnos och förbiser 

patientens behov och önskemål. När en patient vänder sig till sjuksköterskan 

uppstår både makt och ansvar och både patient och sjuksköterska kan påverka 

varandra. Denna relation ställer krav på sjuksköterskan och det krävs vilja och 

engagemang för att kunna ge stöd. Genom medvetenhet kring stigmatisering för 

patienter med depression kan sjuksköterskan tala öppet om det utan att lägga egna 

värderingar och på så sätt bidra med att normalisera patienters symptom/diagnos 

och därmed minska stigmatisering.   

Ett långsiktigt, lättillgängligt stöd kan hjälpa patienter att hantera sin 

depression och minska belastningen på sjukvården.  

En depression kan vara långdragen och kan över tid variera, därför är patienter i 

behov av ett långsiktigt stöd som även fungerar utanför sjukvården. När patienter 

kunde påverka sin egen hälsa ledde det till bättre mående och ökad motivation.  

Känsla av att kunna kontrollera hälsan är viktigt för fler patientgrupper. Al-Sutari 

och Ahmad (2022) har studerat vikten av att patienter med hjärtsvikt ges 

förutsättningar för att fortsätta med egenvård utanför sjukvården. De patienter 

som följde de riktlinjer och konkreta handlingar som sjukvården gett hade bättre 

hälsoresultat jämfört med de patienter som inte hade fått det här stödet. Resultatet 

visade även på att de patienter som uppnått bäst resultat var de som höll med om 

de egenvårdsrekommendationer de blivit tilldelade och höll sig till dessa. Enligt 

Kirkevold och Tveiten (2000) beskriver Virginia Hendersons om vikten av att 

sjuksköterskan hjälper patienten att lära. Tanken är inte att patienten ska bli 

beroende av sjuksköterskan utan deras relation är endast temporär. 
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Sjuksköterskans roll är att stötta patienten till att klara sig själv och är ytterst 

ansvarig i denna process. Målet är att patienten ska kunna fortsätta med egenvård 

för sitt tillfrisknande även efter utskrivning, vilket uppnås genom att 

sjuksköterskan lär ut konkreta handlingar som är individuellt anpassade.  

Sandman och Kjellström (2015) beskriver ansvar som en skyldighet att göra vissa 

saker. Här ingår bland annat ett individuellt ansvar för den egna hälsan. För att en 

patient ska kunna ta ansvar krävs att han/hon gör medvetna val. Ansvarstagande 

ska därför ses som en förmåga som kan utvecklas och övas upp. Patienter ska 

endast tillskrivas ansvar i den mån de har förmåga att ta ansvar. Ett etiskt dilemma 

är dock att det finns de patienter som inte kan och aldrig kommer kunna ta ansvar 

på det sätt som samhället kräver. Endast de som är potentiella till att ta ansvar bör 

få det stöd som krävs för att klara av det.  

Mål tre i Agenda 2030 innebär att den mentala hälsan ska främjas genom 

förebyggande insatser. Investering i hälsan sker genom en sjukvård som bedrivs 

med god kvalitet och ska ses som en återinvestering i samhället i stort 

(Regeringen, 2018). Tilläggas kan att om fler patienter får stöd med att hantera 

sina symptom i hemmet minskar trycket på sjukvården och de patienter som är i 

akut behov av vård kan ges bättre tillgänglighet och förutsättningar för att få hjälp.  

En god relation till sjuksköterskan samt teamarbete kan förbättra 

förutsättningarna för att patienter med depression ges ett bra stöd.  

Litteraturstudien visar på att patienter hade positiva erfarenheter av stöd vid 

depression när stödet gavs av ett team. Även ett gott bemötande var av vikt vilket 

var en förutsättning för en god relation som i sin tur ledde till ökat stöd och 

motivation.  

God relation och teambaserat arbetssätt kan ge positiva resultat hos fler patient- 

och åldersgrupper. Shulman et al. (2021) har studerat hur ett samarbete genom 

teamarbete påverkade stödet till äldre patienter med depression tillsammans med 

kronisk fysisk funktionsnedsättning. I studien ingick 187 patienter med en 

medelålder på 80 år som getts stöd av ett vårdteam. Uppföljningen visade att 
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andel patienter med depression eller ångest minskade signifikant. Patienterna 

rapporterade även att det individuella stödet, vägledningen samt de korta 

väntetiderna för att bli slussad vidare var till stor hjälp. När en relation till 

sjuksköterskan växte fram, skapades det enligt patienterna ett mer holistiskt 

förhållningssätt. Dongen et al. (2017) har undersökt kroniskt sjuka patienters 

erfarenhet av mötena med hela vårdteamet. När hela teamet var inblandat 

upplevde de flesta patienter att bemötandet blev annorlunda och till det sämre. 

Patienterna upplevde ett icke-respektfullt bemötande, vårdpersonal talade över 

huvudet, hade ingen ögonkontakt och tog inte tillvara på patienternas önskemål. 

Det i sin tur vilket ledde till passivitet och patienten slutade förmedlade tankar och 

önskemål. Sjuksköterskor behöver involvera patienter vid teamarbete och ta 

tillvara på önskemål och lita på att de är kapabla till att ta beslut som påverkar 

deras hälsa. Enligt Kirkevold och Tveiten (2020) beskriver Virginia Hendersons 

att sjuksköterskan behöver skapa relation till patienten. Det är först när en god 

relation upprättats som sjuksköterskan fullt ut kan ge stöd. Ju bättre 

sjuksköterskan lär känna sin patient, desto lättare är det att anpassa stödet. Dock 

är relationen något som byggs upp genom upprepande interaktion och 

kommunikation vilket kräver både tid och närvaro. För att underlätta 

relationsskapandet behöver sjuksköterskan vara närvarande, ta patienten på allvar 

och involvera patienten i stödet. Sjuksköterskan bör skapa förutsättningar för 

dialog där patienter accepteras och bekräftas.   

Enligt Sandman och Kjellström (2015) behöver patienter ha inflytande, vilket sker 

genom att patient och sjuksköterska ha en bra relation. En bra relation växer fram 

genom ett gott bemötande i form av bland annat respekt, tillit och förmedling av 

positiva känslor. När patienten ges inflytande i sin vård överlåter sjuksköterskan 

viss makt eller kontroll. Är patienten kapabel och redo att ta detta ansvar kan 

empowerment skapas, vilket i sig stärker patienten. Vidare beskriver Sandman 

och Kjellström (2015) att etiskt dilemma uppstår i de situationer då bedömning 

görs om patienter kan ges makt och kontroll med en kvalitet som är rimlig i 

förhållande till vad vården hade gett. Även i de situationer då patienter har 

orealistiska önskningar kring hur vård och stöd ska ges ställs sjuksköterskan inför 

etiskt dilemma över vad som är bäst för patienten.   
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Slutsats 
Depression är ett utbrett problem där tidigt, individanpassat stöd är avgörande för 

att förhindra djup och långvarig sjukdom. Trots behovet av tidiga insatser drar sig 

patienter för att söka stöd på grund av rädsla för stigmatisering och en sjukvård 

som inte är anpassad för deprimerade patienters behov. Sjukvården behöver öppna 

en dörr och skapa förutsättningar för de som lider av psykisk ohälsa så att alla 

som är i behov av stöd ges möjlighet till det. Sjuksköterskan behöver ges rätt 

förutsättningar för att uppfylla de krav som ställs. Patienter behöver ett gott 

bemötande vilket uppnås när sjuksköterskan har tid, är närvarande, engagerad och 

tror på patientens egen förmåga att fatta beslut. Med dagens korta besök inom 

primärvården är ett gott bemötande, så som patienter beskriver att de är i behov 

av, en utmaning att uppnå. Sjukvården behöver byta fokus från kvantitet till 

kvalitet för att uppnå långvarigt stöd och minskad belastning. Ett exempel för att 

uppnå kvalité är teamarbete med vårdpersonal som getts utbildning i psykisk 

hälsa.  

Vad som visas i litteraturstudien är att det finns effektivt stöd att erbjuda patienter 

med depression. Dock finns individuella skillnader där enskilda patienter inte 

upplever lika bra stöd som majoriteten. Framtida forskning kring depression bör 

kompletteras med hur vården på ett effektivt sätt kan individanpassas, snarare än 

att endast se till vilka vårdinsatser som ses som mest effektiva. 
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Bilaga 1. Sökschema 

 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 2022-11-18 

Syfte: Att inom primärvården beskriva patienters erfarenheter av stöd vid depression.  

 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Depression 
Depression [MH] OR 

Depress* [fritext] OR 

”Depressive symptom*” [fritext] 
 

 
216 125 

 

2. Erfarenhet Experienc* [fritext] OR 

Perception* [fritext] OR 

Perspective* [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR 

”Qualitative stud*” [fritext] OR 

”Focus group*” [fritext] OR 

PHQ-9 [fritext] OR 

Quantitative [fritext]  

 
1 159 588 

 

3. Patient Patient [MH] OR 

Patient* [fritext] OR 

Client* [fritext] 

 
2 474 883 

 

4. Primärvård Primary healthcare [MH] OR 

Community health centers [MH] OR 

”Community health cent*” [fritext] OR 

”Neighborhood health centers” [fritext] OR 

”Primary healthcare” [fritext] OR 

”Primary care” [fritext] 

 
123 901 

 

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 565  

Begränsningar Sökning nr 5 + peer-review + publiceringsår 2017-

2022 + Vuxna (all adult) + engelskspråkig 

forskningsartikel 

256 4 
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Databas: Pubmed 

Datum: 2022-11-18 

 

Syfte: Att inom primärvården beskriva patienters erfarenheter av stöd vid depression. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Depression 
Depression [MeSH] OR 

Depressive symptoms [Titel/Abstract] OR 

”Emotional depression” [Titel/Abstract]  
 

 
270 922 

 

2. Erfarenhet Qualitative research [MeSH] OR 

Focus group [MeSH] OR 

Lived experience [Title/Abstract] OR 

Experience [Title/Abstract] OR 

Attitude [Title/Abstract] OR 

Satisfaction [Title/Abstract] OR 

Interview [Title/Abstract] OR 

”quantitative research” [Title/Abstract] OR 

PHQ-9 [Title/Abstract]  

 
1 202 068 

 

3. Patient Patients [MeSH]  OR 

”Patient perspective” [Title/Abstract] OR 

Client [Title/Abstract] 

 
6 685 843 

 

4. Primärvård Primary health care [MeSH] OR  

Health care quality [MeSH] OR 

Centers, community health [MeSH] OR 

"Neighborhood Health Centers" [Title/Abstract] OR 

Primary care [Title/Abstract] OR 

Satellite centers [Title/Abstract] OR 

”Nurse care management” [Title/Abstract] OR  

Nurse care [Title/Abstract] OR 

Collaborative care [Title/Abstract] 

 
8 053 674 

 

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 896  

Begränsningar Sökning nr 5 + engelskspråkig + publiceringsår 

2017-2022 + Vuxna 18+ år   
219 10 
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Databas: Psycinfo 

Datum: 2022-11-18 

 

Syfte: Att inom primärvården beskriva patienters erfarenheter av stöd vid depression. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Depression 
Depression (Emotion) [Thesaurus] OR 

Endogenous depression [Thesaurus] OR 

Depression [Fritext/NOFT] 

 
376 477 
 
 

 

2. Erfarenhet Life Experiences [Thesaurus] OR  

Rating scales[Thesaurus] OR 

Experience* [Fritext/NOFT] OR 

Interview [Fritext/NOFT] OR 

”Life experience” [Fritext/NOFT] 

 
1 193 230 
 

 

3. Patient Patients [Thesaurus] OR 

”Patients perspective*” [Fritext/NOFT] OR 

Patient [Fritext/NOFT] 

 
860 500 

 

4. Primärvård Primary health care [Thesaurus] OR 

Health care services [Thesaurus] OR  

Primary care [Fritext/NOFT] OR 

”Nurse care management” [Fritext/NOFT] 

 
132 526 

 

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 5 185  

Begränsningar Sökning nr 5 + engelskspråkig + publiceringsår 

2017-2022  + peer-review + Vuxna (18+) 

895 7 
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Bilaga 2. Artikelöversikt  

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

 

Genomförande  

Analys 

Resultat 
 

Kvalitet 

 

Ashcroft, R., et al.  

 

Patient perspectives 

on quality of care 

for depression and 

anxiety in primary 

health care teams: 

A qualitative study. 

 

Kanada (Ontario), 

2021 

Att undersöka 

patienternas 

perspektiv på 

kvalitén av 

vården de fått 

för depression/ 

ångest inom 

primärvården 

som infört team-

baserat 

arbetssätt. 

 

Ändamålsenligt urval. 

Inkl.kriterier: över 18 år, haft/har 

depression/ångest och fått 

stöd/behandling. Urval från 

primärvårdsmottagningar i 3 olika 

regioner för variation i ålder, 

etnicitet, kön och landsbygd/stad.  

40 delt, 10 män o 30 kv. Ålder 

18-69 år, medelålder oklar. 

Oklara exklusionskriterier.  

Fokusgrupper (4 grupper, 31 

deltagare) samt semistrukturerade 

individuella intervjuer (9 

deltagare). 

Grounded theory.  

Info om studien sattes upp i väntrum samt 

vårdpersonal gav muntlig info. Patienter 

tog kontakt för att anmäla intresse för 

deltagande.  

Intervjuerna spelades in, transkriberades 

och analyserades direkt. Oklar längd på 

intervjuerna/fokusgrupper samt vilka 

frågor som ingick. Oklart om pilotintervju 

gjorts. 

Förförståelse presenteras. Etiskt godkänd. 

Datainsamling och analys skedde 

samtidigt. 2 parallellkodade till konsensus 

nåddes. Vid sista tolkningen av kodning 

deltog hela forskarteamet. 

 Tillgänglighet. Ett team underlättade, 

man slapp åka till olika ställen efter att 

pat. blivit remitterad vidare. Minskade 

stigma, vilket gjorde att stödet var 

tillgänglig. En och samma ssk 

underlättade en god relation. 

Tidsbegränsade besök skapade sämre 

mående.  

Teknisk vård. Pat. önskade 

hälsobedömningar som sker på rutin 

samt uppföljning från sjukvårdens sida.  

Förtroendefulla relationer. Var 

avgörande. Viktigt att ssk litar på 

patientens egen slutsats.   

Olika behov. Viktigt att pat. kände sig 

delaktig i sin vård. Citat finns. 

Tillförlitlighet. Stärks av: Varierat 

urval, resultatet svarar på syftet, 

citat finns Sänks av: oklart 

intervjulängd & vilka frågor som 

ställdes. 

Verifierbarhet. Stärks av: Många 

vid analysen Sänks av: dålig info 

om intervjuer/fokusgrupper 

Pålitlighet. Stärks av: Förförståelse 

presenteras 

Överförbarhet. Stärks av: väl 

beskriven kontext, abstraktionsnivå  

medel. 

Björkelund, C., et 

al. 

 

Clinical 

effektiveness of 

care managers in 

collaborative care 

for patients with 

depression in 

Dwedish primary 

care: a pragmatic 

cluster randomized 

controll trial. 

 

Sverige, 2018 

Att undersöka 

kort- och 

långtids-

effekterna hos 

patienter med 

depression efter 

att ha fått stöd av 

vårdsam-

ordnare. 

 

 

 

 

 

RCT-studie. Inklusion: 18+, 

ny(<1mån) mild-måttl. 

Depression. Exklusion: psykos el 

missbruk, 376 deltagare. N=192 i 

forskargrupp och N=184 i 

interventionnsgr. Internt bortfall: 

5 (forskargr.) 29 (intergr) 

Medelålder: 41,2. SD=15,2. Män: 

28,7% kvin: 71,3. Ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan 

interventions och kontrollgrupp 

avseende ålder, kön, utbildning 

etc. Frågeformulär: Psychiatric 

outpatient satisfaction scale samt 

MADRS-S. 

438 pat. tillfrågades, oklart hur 

randomisering gick till samt hur 

patienterna tillfrågades om deltagande. 

Psykometrisk testade frågeformulär med 

uppföljning efter 3 o 6 månader efter 

avslutad kontakt med primärvården. 

Hypotes oklart beskriven. 

Powerberäkning= 200.Standardstatistiska 

metoder användes för deskriptiv statistik.  

Förförståelse saknas. Etiskt godkänd.  

Kontinuerliga variabler analyserades 

genom oberoende t-test el Mann-Whitney 

U-test. Statistisk analys gjordes med hjälp 

av: SPSS, version 23 och SAS, version 

9.4. 

Resultat visar på avsevärd minskning 

av depression och ökning av 

välbefinnande i båda grupper vid 3 & 6 

mån uppfölj. Dock var den positiva 

skillnaden signifikant större i 

forskargruppen än 

interventionsgruppen KI=95% . 62% 

av pat i forskargr. Hade återgått till 

arbete efter 3 mån jämfört med 43% i 

interventgr. (p=0.028) 

Sjukskrivningsdagar efter 6 mån i 

forskargruppen var 45 jämfört med 

56,6 dagar i interventionsgruppen 

(P=0.045)  

Intern validitet. Stärks av: Studien 

svarar på syftet, relevant, tydligt 

beskrivet och varierat urval, Lågt 

internt bortfall. Sänks av: Oklart 

hur randomiseringen gick till.   

Reliabilitet. Stärks av: testade 

frågeformulär används.  

Objektivitet. Stärks av: Resultat 

presenteras i tabell. Powerberäk. 

Adekvat statistisk metod Sänks av: 

Oklar hypotes.  

Extern validitet. Stärks av: 

Resultatet är generaliserbart till 

liknande kontext.  
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Caplan, S., et al. 

 

A mobil app to 

prevent depression 

among low-income 

primary care 

patients in the 

dominican 

Republic: 

Sociocultural 

Adaptations.  

 

Dominikanska 

republiken, 2020 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienters och 

vård-personals 

erfarenhet av 

användnin av 

MHapps 

(Mobilapp för 

mental hälsa) 

vid depression. 

 

Bekvämlighetsurval.  

Inklusion: Patienter som haft 

kontakt med 

primärvårdsmottagning, 18-64 år, 

genomfört PHQ-9 och hade mild-

måttlig depression.  30 pat 

tillfrågades. 21 tackade ja. 18 

kvinnor & 3 män, medelålder 42. 

Stor variation i socioekonomisk 

bakgrund (ej inkomst) Exklusion: 

Ej ägare av mobiltelefon, 

otillräcklig lagring på sin telefon 

& kognitiv funktionsnedsättning.   

Individuella intervjuer.  

Patienterna tillfrågades på plats på 

mottagningen om deltagande. 

Öppna intervjufrågor som presenteras, 

oklar längd. Intervjuerna skedde på 

mottagningen, spelades in och 

transkriberades. Ingen ny data uppkom. 

Patienterna avidentifierades genom 

pseudonym. Oklart om pilotintervju 

genomförts.  

Förförståelse saknas. 

Etiskt godkänd. 

Braun &Clarkes tematiska analys, 

induktiv. Flera deltagare vid analysen.  

 

Användning. Pat. upplevde MHapps 

som användbart då det var 

lättillgängligt när det passade patienten, 

gav stöd som ledde till hjälp för att 

hantera livsstress, tex 

avslappningsövningar. Vad som ansågs 

viktigt var att inte förlita sig helt på en 

app utan endast se det som ett 

komplement till annan vård.  

Patientanpassad. Pat. upplevde 

språket som enkelt och instruktionerna 

var enkla att förstå vilket var en 

förutsättning för användandet.  

Citat finns ej. 

 

Tillförlitlighet. Stärks av: Studien 

svarar på syftet, varierat urval, 

teoretisk mättnad uppstod, Sänks 

av: oklart om pilotstudie gjorts, 

citat saknas, oklart längd på 

intervjuerna. 

Verifierbarhet stärks av:, 

intervjufrågorna presenteras.  

 Pålitlighet. Stärks av: Flera deltog 

vid analysen Sänks av: förförståelse 

saknas. 

Överförbarhet. Stärks av: Väl 

beskriven kontext. Sänks av: Teknik 

är centralt, resultatet är ej 

överförbart på pat. som ej behärskar 

det. 
Garcia, M. E., et al.  

 

Equitability of 

depression 

screening after 

implementation of 

general adult 

screening in 

primary care.  

 

USA, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka om 

rutinmässig 

depressions-

screening I 

primärvården är 

förknippad med 

förbättrad 

screening-

frekvens för 

grupper med 

risk för under-

behandling av 

depression. 

 

 

 

 

 

 

 

Bekvämlighetsurval. 

Kohortstudie. Inklsionskriterier: 

18+, screenats för depression med 

PHQ-2 under 1 sep 2017 tom 31 

dec 2019. Exklusionskriterier: 

Patienter med bipolär diagnos, 

schizofreni, demens el kognitiv 

funktionsnedsättning. Totalt 

ingick 52 944. 59% kvinnor & 

41% män, medel 48,9 år, 

SD=17,6.  

Stor variation i etniskt ursprung, 

språk samt ålder.  

Datainsamling från elektroniska 

journaler.  

 

 

 

 

 

Deltagare identifierades med hjälp av 

elektroniska journaler. 

2017 implementerades en allmän 

screeningpolicy på de inkluderade 

primärvårdsmottagningarna. Screening 

gjordes av vårdpersonal på mottagningen 

med PHQ-2.  Pilottest av screening gjord. 

Powerberäkning ej gjord 

 Hypotes: Skillnad mellan inhemsk 

befolkning och minoritetsgrupper. 

Statistisk signifikans definierades som en 

KI på 95%. 

Etiskt godkänd. 

Regressions- och deskriptivanalys (Stata, 

version 16.1). Wald-test. 

 

 

 

 

Skillnaden mellan patienter födda i 

USA samt minoritetsgrupper/annan 

etnisk/språklig bakgrund minskade 

signifikant efter införandet av en 

allmän screeningpolicy (p=0,05). Efter 

införandet ökade depressionscreening 

generellt av patienter med depressiva 

symptom från 40,5% (2017) till 88,8% 

(2019) vilket lett till förbättrad 

igenkänning samt ökad vård/stöd vid 

depression.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern validitet. Stärks av: Studien 

svarar på syftet, tydligt beskrivet 

och varierat urval.  

Reliabilitet. Stärks av: känt 

frågeformulär/instrument används. 

Sänks av: stor mängd vårdpersonal 

som utförde srceeningen.  

Objektivitet. Stärks av: Resultat 

presenteras i tabell, adekvat 

statistisk metod använd. Sänks av: 

powerberäk.ej gjord.  

Extern validitet. Stärks av: Stort 

antal deltagare, stor variation i 

etnicitet/bakgrund. 
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Holst, A., et al. 

 

Patients´ 

experiences of a 

computerised self-

help program for 

treating depression 

– a qualitative study 

of internet mediated 

cognitive 

behavioural therapy 

in primary care. 

 

Sverige, 2017 

 

Morris, L., et al.  

Experiences of a 

transdiagnostic 

group, the take 

controll course, for 

clients with 

common mental 

health problems: A 

qualitative study.  

 

England, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

erfarenheter av 

IKBT vid 

depression inom 

primärvården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelse av 

ta-kontroll-kurs 

mot depression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändamålsenligt urval.  

Inklusionskriterier: 18+, mild till 

måttlig depression och fått IKB i 

PRIME-NET- RCT studien. 36 

patienter tillfrågades, 13 tackade 

ja. 7 kvinnor (27-68 år, m 41 år) 

& 6 män (30-58 år, m 41 år) 

Samtliga deltagare hade svensk 

bakgrund. 

Forskarna hade ej varit delaktiga i 

IKBT-behandlingen 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer och fokusgrupper. 

 

 

 

 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusion: 18+, diagnostiserats 

med mild-måttlig 

depression/ångest enligt PHQ-9 

och deltagit i ta-kontroll-kurs. 

Exklusion: Risk för suicid, andra 

allvarliga psykiska störningar och 

låg kunskap i engelska.  

12 pat. deltog (7 kvinnor och 5 

män), Medelålder 41. SD= 14,1 

Deltagit i snitt på 4,8 av 6 

sessioner. 

Varierande bakgrund, dock var 

samtliga vit-brittisk eller 

irländska.   

Semistrukturerade intervjuer. 

 

 

 

Efter avslutad deltagande i PRIME-NET- 

studien tillfrågades samtliga patienter via 

telefon om deltagande. Patienter gav 

skriftligt samtycke. 2 fokusgrupper med 

öppna frågor som presenteras, 7 pat. 

intervjuades individuellt 

Intervjuerna/fokusgrupperna varade max 

1,5 timme, spelades in och transkriberades 

ordagrant. Oklart hur lång kortaste 

intervjun var alt. Medellängd. Pilotintervju 

gjord. 

Förförståelse beskriven.  

Etiskt godkänd. 

Malteruds analys genom systematisk 

textkondensering. Flera forskare deltog vid 

analysen.  

 

Patienterna rekryterades på Salford six 

degrees social enterprise-kliniken, oklart 

hur de fick infon. Oklart hur många 

patienter som tillfrågades.  

Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter, 

spelades in och transkriberades. Alla 

intervjufrågor presenteras i artikeln. Ingen 

ny data uppkom. Pilotintervju gjord. 

Patienterna avidentifierades genom 

pseudonymer. 

Förförståelse presenteras. 

Etiskt godkänd. 

Braun & Clarks tematiska analys, iterativ, 

som presenteras i tabell. Efter avslutad 

analys fick patienterna bekräfta om 

resultatet stämde överens med deras 

erfarenheter. Endast en deltog vid 

analysen.  

 

Pat. hade olika erfarenhet av IKBT. 

Majoriteten av pat. önskade mänsklig 

kontakt, interaktion i realtid (direkt 

feedback), stöd och vägledning från en 

fysisk person. Samtliga pat. 

uppskattade friheten att kunna arbeta 

när och var som helst och lägga den 

tiden de kände att de ville lägga och 

slippa passa tider. Det egna ansvaret 

som följde med IKBT gav patienter en 

möjlighet att påverka sin egen hälsa 

vilket ledde till ökad kontroll och bättre 

mående hos några. En del pat. kände 

sig lämnade och ansåg det som ett 

riskabelt sätt att hantera depression på.  

Citat finns. 

Kontroll och flexibilitet. Samtliga pat. 

uppgav att de fått användbara verktyg 

för att hantera sitt mående vilket 

skapade en starkare självkänsla. Att 

delta i grupp upplevde vissa pat. som 

positivt då allt fokus inte var intensivt 

på en hela tiden, man stötta varandra 

och fick en känsla av att man inte var 

ensam. Stigman minskade. Andra 

upplevde det som jobbigt pga bl.a.  

blyghet och att det var opersonligt. 

Ändringar i kursen. 3 pat. upplevde 

att 6 sessioner inte var tillräckligt utan 

önskade mer tid och det borde anpassas 

mer efter utifrån pat. individuella 

behov. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks av: Studien 

svarar väl på syftet. Citat finns och 

forskarna hade ej varit delaktiga i 

behandlingen. 

Verifierbarhet stärks av: Väl 

beskriven metod. Allmänt godtagen 

analys. Sänks av: oklart hur långa 

samtliga intervjuer var.  

Pålitlighet stärks av: Flera deltog i 

analysprocessen. Förförståelsen är 

beskriven.  

Överförbarhet stärks av väl 

beskriven kontext. Sänks av ej 

variation i etnisk bakgrund samt 

många tackade nej till att delta. 

 

 

 

Tillförlitlighet. Stärks av: citat 

finns, studien svarar på syftet, ingen 

ny data uppkom, patienterna 

godkänt teman  efter analysen. 

Verifierbarhet. Stärks av: 

Intervjuguiden och analysprocessen 

presenteras, väl beskriven metod. 

Sänks av: Oklart hur patienterna 

tillfrågades om deltagande.   

Pålitlighet. Stärks av: Förförståelse 

beskriven. Sänks av: Endast en 

deltog vid analys.  

Överförbarhet. Stärks av: Väl 

beskriven kontext. Sänks av: Ingen 

etnisk variation. 
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Pettersson, A., et al. 

 

Feasibility of 

referral to a 

therapist for 

assessment of 

psychiatric 

problems in 

primary care – an 

interview study. 

 

Sverige, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Pols, A. D., et al. 

 

Process evaluation 

of a stepped-care 

program to prevent 

depression in 

primary care: 

patients´ and 

practice nurses´ 

experiences. 

 

Nederländerna, 

2017 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienter och 

vårdpersonals 

upplevelse av 

hur Mini-

International 

Neuropsychiatri

c Interview 

(MINI) 

fungerade som 

stöd åt patienter 

med depression 

el ångets inom 

primärvården. 

 

 

 

 

Syftet var att 

utvärdera 

stegvist 

vårdprogram för 

att förebygga 

depression i 

primär-vården 

utifrån 

patienters och 

sjuk-sköterskors 

erfarenheter. 

 

 

 

 

 

Ändamålsenligt urval,  

Inklusion: Patienter som fått stöd i 

form av MINI, 18+ och med 

depression eller ångest. 

Exklusion: Behov av akut 

behandling eller hade kognitiva- 

eller språkliga problem. 22 

deltagare, 16 kvinnor och 6 män. 

5 st mellan 18-25 år, 12 st mellan 

25-60år & 5 st 60+ 

semistrukturerade intervjuer samt 

fokusgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

Ändamålsenligt urval. Inklusion: 

Fått diagnosen diabetes- och/eller 

kärlsjukdom, hade depression enl. 

PHQ-9 och fått stöd genom 

stegvist vårdprogram. Exklusion: 

Patienter med psykisk störning.  

15 deltagare, 8 kvinnor & 7 män, 

48-84 år.  

Stor variation av kön, ålder, PHQ-

9-poäng, olika delar av 

programmet samt en avhoppare. 

Öppna, semistrukturerad 

individuella intervjuer. 

 

 

 

 

Pat. fick förfrågan från sin terapeut om 

deltagande, deltagarna gav informerat 

samtycke. 

Pilotstudie samt pilotintervju genomförd. 

Semistrukturerade intervjuer i ca 30 

minuter, 2 veckor-2 månader efter MINI. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Pat. valde tid och plats för 

intervju. Intervjuaren hade ej deltagit i 

vården. Alla pat. avidentifierades. 

Intervjufrågorna presenteras. 

Förförståelse saknas. 

Etiskt godkänd. 

Induktiv kvalitativ innehållsanalys. 2 

forskare deltog. Analysen presenteras i 

tabell.  

 

 

 

Pat. rekryterades via telefon efter uppgifter 

av primärvården, oklart hur många 

primärvårdsmott som ingick. Totalt 18 pat 

tillfrågades, deltagarna gav informerat 

samtycke. 

Intervjuerna skedde i patienternas hem el 

vid Vrije universitetet i ca 45 min. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Ingen ny data tillkom. 

Frågorna presenteras i artikeln. 

Pilotintervju ej genomförd. Patienter fick 

sammanfattning av sin intervju samt 

förfrågan om de kände igen analysen. 

Etiskt godkänd. Förförståelse presenteras. 

Tematisk iterativ analysprocess, flera 

forskare deltog. 

 

Att ssk/läkare samarbetade med en 

terapeut sågs som positivt för de flesta, 

Det sparade tid och ökade 

tillgänglighet för vård. Bristande 

information från ssk/läkaren kring 

MINI gjorde pat. ointresserade och 

deltog inte fullt ut i MINI. Några pat. 

föreslog att MINI skulle utföras av 

ssk/läkaren då de sågs sig ha en bättre 

relation med honom/henne än med 

terapeuten. Vissa patienter ansåg att 

terapeuten tog över vilket ledde till att 

pat. inte sa det de hade velat berätta 

kring sitt mående. Pat. önskade mer 

fokus på det mentala mående än det 

somatiska.   

Citat finns. 

 

 

Programmet. God kontakt med ssk var 

avgörande för att ta upp sin psykiska 

ohälsa. Pat. önskade engagemang från 

ssk genom att fylla i PHQ-9 

tillsammans, diskutera resultaten och få 

förslag på vilken typ av själv-hjälp de 

bör fokusera på. Pat. önskade att få 

erbjudande om psykiskt stöd när de 

diagnostiserats med ny kronisk 

sjukdom i förebyggande syfte.  

Patientvård. Pat. uppskattade själv-

hjälpsprogram som gav konkreta 

verktyg att hantera måendet. Att ssk 

tog kontakt kontinuerligt var positivt. 

Tidsbegränsade besök kunde få vissa 

pat. att må ännu sämre.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet. Stärks av: Studien 

svarar på syftet, citat finns, 

intervjuaren var ej delaktig i 

vården.  

Verifierbarhet. Stärks av: Väl 

beskriven metod, intervjuguide/ 

analysprocess presenteras. Sänks 

av: korta intervjuer. 

Pålitlighet. Stärks av: 2 deltog vid 

analysen, analysen presenteras i 

tabell. Sänks av: Förförståelse 

saknas.  

Överförbarhet. Stärks av: Väl 

beskriven kontext. Sänks av: Oklart 

om pat. socioekonomiska och 

etniska bakgrund. 

 

 

 

Tillförlitlighet stärks av: Studien 

svarar väl på syftet. Citat finns 

Verifierbarhet stärks av: Väl 

beskriven metod. Intervjufrågor 

presenteras.  

Pålitlighet stärks av: Flera deltog i 

analysprocessen. Patienterna 

godkänt teman. Förförståelse 

presenteras. 

Överförbarhet stärks av väl 

beskriven kontext. 

Sänks av: oklart hur många 

primärvårdsmottagningar 

patienterna kom från. 
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Pung, A., et al. 

 

Mobile app use by 

primary care 

patients to manage 

their depressive 

symptoms: 

Qualitative study. 

 

Australien, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugkåsa, J., et al. 

 

Collaborative care 

for mental health: a 

qualitative study of 

the experiences of 

patients and health 

professionals. 

 

Norge, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

användning av 

mobilappar hos 

patienter inom 

primärvården 

som använder 

dessa för att 

hantera sin 

depression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka vård-

personals och 

patienters 

erfarenhet om 

stödet som ges 

vid depression 

efter införande 

av kollaborativa 

vårdteam inom 

primär-vården. 

 

 

 

 

 

Ändamålsenligt urval.  

Inklusion: 18-65 år, led av 

depression enligt PHQ-9, hade 

tillgång till internet, goda 

kunskaper i engelska och deltagit 

minst 3 månader i T-D-studien.  

Exklusion: Om pat. tog 

antipsykotisk medicin. 16 

deltagare, 9 kvinnor & 7 män, 20-

58 år. 

Patienternas ålder, sysselsättning, 

kön, utbildning & poäng på PHQ-

9 presenteras i artikeln. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

 

 

 

 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusion: över 18 med 

depression/ångest, fått vård av ett 

kollaborativt vårdteam. Oklara 

exklusionskriterier. 11 deltagare, 

7 män och 4 kvinnor, 22-63 år. 

Medelålder oklar. 

Patienterna kom från tre olika 

stadsdelar av Oslo med varierade 

bakgrund vad gäller ålder, kön, 

socioekonomisk bakgrund etc. 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

 

 

 

 

 

Pat. rekryterades slumpmässigt för ett 

varierat urval från en större studie, Target-

D-studien. 60 pat. tillfrågades via e-post 

och/eller telefon. 

Intervjuerna varade mellan 10-32 minuter, 

spelades in och transkriberades. Frågorna 

presenteras. Intervjuaren hade ej tidigare 

haft kontakt med patienterna.  

Pilotintervju ej genomförd. 

All data förvarades konfidentiellt. 

Ingen ny data uppkom. 

Förförståelse ej beskriven. 

Etiskt godkänd. 

Braun & Clarks tematiska analys iterativ, 

analysprocessen presenteras i tabell, alla 

forskare var med i analysen. 

 

 

Information kring potentiella deltagare 

identifierades av 

primärvårdsmottagningen. Pat. 

kontaktades sedan via telefon av forskarna.  

25 pat. tillfrågades. Intervjuerna skedde i 

patienternas hem och varade mellan 20-80 

minuter. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Intervjuaren hade ej 

deltagit under patienternas vård. 

Patienterna var anonyma genom 

intervjunummer. Pilotintervju genomförd. 

Etiskt godkänd 

Braun & Clarks Tematisk analys där flera 

forskare deltog.  

 

 

 

 

Kompetensförvärv. Majoriteten av 

pat. använde appar för att få konkreta 

verktyg tex avslappningsteknik  

Social anknytning. Det underlättade 

kontakt med andra utan större 

ansträngning. Pat. kunde dela med sig 

av sin upplevelse med andra som gick 

igenom samma. 

Skyddsnät. Apparna fanns alltid där 

och kunde tas fram vid behov. 

Majoriteten uppskattade apparna men 

önskade stöd av en fysisk person, appar 

kan inte ersätta socialt stöd/mänsklig 

kontakt fullt ut. Pat. önskade även 

vägledning av sin vårdgivare genom 

engagemang och app-anpassning för 

deras behov. Citat finns. 

 

Tillgänglighet. Samarbete mellan 

primärvården och 

mentalvårdsspecialister på samma plats 

upplevdes som positivt då det 

minskade stigma och sänkte tröskeln 

för mentalvården. Den främsta 

barriären var begränsat med tid och när 

patienter inte kände sig lyssnade på 

eller togs på allvar.  

I vissa fall skapade samarbetet 

orealistiska förväntningar. Det fanns 

saker som vården inte kunde lösa men 

orsakade depression, tex inget boende. 

Citat finns. 

 

 

 

 

Tillförlitlighet. Stärks av: Studien 

svarar på syftet, varierat urval, citat 

finns, intervjuaren hade ej deltagit i 

patienternas vård. Sänks av: Korta 

intervjuer.  

Verifierbarhet stärks av: 

Intervjuguiden presenteras, Väl 

beskriven metod. 

 Pålitlighet. Stärks av: Samtliga 

forskare var med vid analysen 

Sänks av: förförståelse ej beskriven. 

Överförbarhet. Stärks av: Väl 

beskriven kontext. Sänks av: 

Teknik är centralt, resultatet är ej 

överförbart på pat. som ej behärskar 

det. 

 

 

Tillförlitlighet stärks av: Studien 

svarar på syftet. Varierat urval. 

Citat finns.  

Verifierbarhet stärks av: Väl 

beskriven metod. Tydlig 

analysprocess.  

Pålitlighet stärks av: Flera deltog i 

analysprocessen.  

Sänks av: många tackade nej till att 

delta. Förförståelse saknas. 

Överförbarhet stärks av: väl 

beskriven kontext. Medelhög 

abstraktionsnivå. 
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Talib, T. L., et al. 

 

A qualitative study 

of 

patients´perceptions 

of the utility of 

patient-reported 

outcome measures 

of symptoms in 

primary care 

clinics. 

 

USA, 2018 

Syftet var att 

undersöka 

primärvårdspati

enters erfarenhet 

om nyttan av 

patientrapporter

at 

informationssyst

em (PRO) vid 

depression eller 

depressions-

liknande 

tillstånd. 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: 18+, använt 

PRO pga depression el liknande 

symptom och gjort en 3-

månadersuppföljning under de 

senaste 2 månaderna. Oklara 

exklusionskriterier. 23 deltagare, 

11 kvinnor & 12 män mellan 24-

77 år. Medelålder oklar. 

Varierande etnisk- utbildnings- 

och socioekonomisk bakgrund. 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer. 

Pat. rekryterades från en större 

randomiserad kvantitativ studie och som 

fullföljt denne. Oklart om forskarna deltog 

i denna studie.  

 Ett brev skickades till 93 patienter om 

förfrågan kring deltagande. Pat. gav 

informerat samtycke innan studien 

startade. 

 Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter, 

spelades in och transkriberades. 

Patienterna avidentifierades. Ingen ny data 

uppkom. Oklart var intervjuerna ägde rum. 

Frågorna presenteras. Pilotintervju 

genomförd. 

Förförståelse ej beskriven. Etisk godkänd. 

Braun & Clark´s tematiska analys, iterativ, 

genomförd av tre forskare. Analysen 

presenteras i tabell. 

PRO kan främja kommunikationen. 

Pat. var överens om att PRO underlätta 

att ta upp ens psykiska mående. Vissa 

pat. upplevde att vårdpersonalen 

förstod de bättre. 

Data från PRO kan leda till kliniska 

åtgärder. Pat. upplevde att 

vårdpersonal kunde följa deras mående 

och det fungerade som skyddsnät där 

de fångade upp när det gick åt fel håll. 

Kan vara användbart för vissa. 

Endast pat. som är motiverade till att 

fylla i PRO bör göra det. Ovilja till att 

fylla i om vårdpersonalen inte tar en på 

allvar och är oengagerade.   

Citat finns. 

Tillförlitlighet. Stärks av: Studien 

svarar på syftet, citat finns.  

Verifierbarhet. Stärks av: Väl 

beskriven analysprocess, 

intervjufrågorna presenteras. Sänks 

av: Oklart om forskarna deltog i 

den större studien som patienterna 

rekryterades från.  

Pålitlighet. Stärks av: Flera 

deltagare vid analysen. Sänks av: 

Förförståelse ej beskriven 

Överförbarhet. Stärks av 

kontexten är väl beskriven. 

Sänks av: Många tackade nej till 

deltagande. 

Udo, C., et al.  

 

An interview study 

of the care manager 

function – Opening 

the door to 

continuity of care 

for patients with 

depression in 

primay care.  

 

Sverige, 2019 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen 

bland patienter 

med depression 

efter kontakt 

med en vårdchef 

inom 

primärvården 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: 18+, mild-

måttlig depression, haft kontakt 

med vårdteam. Oklara 

exklusionskriterier.  

20 pat. 12 kvinnor & 8 män, 18-

65 år, medel 44 & medianålder 

44. Varierat urval då pat. kom 

från landsbygd och storstad och 

olika socioekonomisk bakgrund.  

Semistrukturerades individuella 

intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

Pat. rekryterades från en tidigare RCT-

studie Vid uppföljning av RCT-studien 

tillfrågades de 20 första pat. om deltagande  

genom skriftlig och muntlig information.  

intervjuerna ägde rum på primärvårdsmott, 

vid ett universitet eller i pat. hem  

Intervjuerna varade mellan15-45 minuter, 

spelades in och transkriberades. Vissa 

intervjufrågor presenteras. Patienterna 

avidentifierades. Oklart om pilotintervju 

genomfördes.  

Förförståelse beskriven. Etiskt godkänd. 

Data analyserades med  Malterud, 

systematiska textkondensering. Tre 

forskare deltog. Analysprocessen 

presenteras. 

 

En förtroendefull relation. 

Kontinuitet och samma vårdchef var av 

vikt för en god relation. Vårdchefen 

behövde lyssna och ta pat. på allvar 

Öppen dörr för vård. Vårdchefen 

gjorde vården tillgänglig, stöttade och 

”höll koll” på pat.  Vissa upplevde det 

dock som stelt när vårdchefen tog 

kontinuerlig kontakt och önskade att 

den var mer flexibel och anpassad. 

Stöd. Det upplevdes som positivt att 

vårdchefen samordnade vården och 

samarbetade med andra professionella. 

Det minskade antalet vårdkontakter och 

stigma och pat. slapp upprepa sin 

historia när hen blev slussad vidare. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet. Stärks av: Citat 

finns, studien svarar på syfte, 

varierat urval. Sänks av: Kortaste 

intervjun 15 minuter, oklar 

medellängden på intervjuerna. 

Verifierbarhet. Stärks av: Tydlig 

analysprocess, väl beskriven metod  

Pålitlighet. Stärks av: Flera 

deltagare i analysprocessen, 

förförståelsen är beskriven. 

Överförbarhet. Stärks av: 

Kontexten är väl beskriven, vilket 

gör att resultatet kan tillämpas i 

liknande miljöer/patienter.  
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Wikberg, C., et al. 

 

Patients´perspective 

on the use of the 

Montgomery-

Asberg depression 

ratin scale self-

assessment version 

in primary care.  

 

Sverige, 2016 

 

Syftet var att 

undersöka 

primärvårds-

patienters 

erfarenhet av att 

fylla I 

Montgomer-

Åsberg-skalan 

vid depression. 

 

Ändamålsenligt urval.  

Inklusionskriterier: 18+, mild-

måttlig depression, använt 

MADRS-S regelbundet. Oklara 

exklusionskriterier 

9 deltagare, 8 kvinnor & 1 man. 5 

stycken var mellan 18-45 år, 4 

stycken över 45.  

Varierande socioekonomisk 

bakgrund.  

Intervjuer i fokusgrupper.  

 

 

Pat. rekryterades 12 veckor efter de 

avslutat en större RCT-studie som 

utvärderade effekterna vid regelbunden 

användning av självskattningsskala, 

MADRS-S. 45 pat. tillfrågades genom 

skriftlig information.  

3 fokusgrupper som varade mellan 1-1,5 

timme. Frågorna presenteras ej. Oklart om 

pilotintervju genomfördes. 

Fokusgrupperna spelades in och en 

forskare förde fältanteckningar.  

Förförståelse presenteras.  

Etiskt godkänd. 

Data analyserades med Malteruds 

systematiska textkondensering, flera 

forskare deltog.  

 

Bekräftelse. Förklaring till varför man 

mår som man gör, det är en diagnos 

och inte fel på en själv. Vissa upplevde 

det som positivt att se utvecklingen i 

sitt mående. En pat. tyckte att 

svarsalternativen var för få och 

speglade inte helt hens upplevelse. 

Passar endast om pat. är ärlig med 

svaren.   

Personcentrerat. Det var enklare att ta 

upp sitt mående med vårdpersonalen, 

dock krävs det att personalen tog pat. 

på allvar. Personal som gav tid, 

motiverade & diskuterade resultatet 

tillsammans med pat. var av vikt. 

Citat finns. 

 

Tillförlitlighet. Stärks av: Studien 

svarar på syftet, citat finns. Sänks 

av: Många tackade nej till 

deltagande oklara 

exklusionskriterier.  

Verifierbarhet stärks av: väl 

beskriven metod, fokusgrupp. 

beskrivs väl. Sänks av: 

Intervjufrågorna presenteras ej.  

Pålitlighet. Stärks av: 

Förförståelsen är beskriven, flera 

forskare i analysprocessen 

Överförbarhet. Stärks av: Väl 

beskriven kontext. 

 

 

 

 


