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ABSTRACT

The aim of the study was designed to gain an understanding of patients' experiences of
Electroconvulsive Therapy (ECT). A phenomenological hermeneutic method, based on
lifeworld theory, was used and seven patients were interviewed, providing both negative and
positive experiences. The negative experiences were memory loss, headache and muscle pain.
Short-term memory was mainly influenced in terms of memory loss, but for one patient long-
term memory was also affected. Sore muscles were experienced but this decreased gradually.
Patients also experienced fear that something might go wrong and cause damage to their
brains. Information about the treatment was perceived as not being sufficient, before, during
and after it. When the patients were offered ECT treatment, they were surprised that such old
fashioned treatment was still used. The patients had previously tried different medical
treatment options in order to recover from their depression and were willing to try anything to
get better. The disorder made it difficult for the patients to make the decision about having
treatment and instead staff and family made the decision. None of the patients experienced it
as being forced to undergo ECT, but they perceived it as a last hope. All patients in the study
were positive to ECT and would not hesitate to have it again if they were to be affected by
depression.
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INTRODUKTION

I mitt arbete som psykiatrisjuksköterska kommer jag i kontakt med många patienter och
anhöriga till patienter som drabbats av depression. Depression förekommer i alla åldrar och
samhällsklasser, hos sammanboende och hos ensamstående. Det är ett stort lidande både för
patienten och för de närstående. Många av patienterna har aldrig tidigare varit sjuka, varken
psykiskt eller fysiskt och de vill inte acceptera att det tar lång tid innan de blir friska igen. Den
ständigt återkommande frågan är. Finns det inget som gör att jag blir frisk fortare?

Det lidande och den otålighet som patienter och närstående uttrycker i samband med
depression talar för att det är stor efterfrågan på en snabb och effektiv depressionsbehandling.
Därför tycker jag att det skulle vara intressant att undersöka upplevelsen av Elektrokonvulsiv-
behandling (ECT-behandling) från ett patientperspektiv och låta patienter som genomgått
ECT-behandling själva beskriva sina upplevelser.

Genom att studera hur patienterna själva upplever ECT-behandlingen är min förhoppning att
undersökningens resultat kan leda till ökad kunskap och förståelse för patienterna. Denna
kunskap och förståelse kan vara till hjälp både för nya patienter, personal och anhöriga. Kan
vi inom vården sprida kunskap på ett sätt som patienterna förstår och efterfrågar upplever
patienter och anhöriga en bättre vård. När anhöriga och personal har kunskap och förståelse
för patientens situation ökar möjligheterna för att patienten får vård och omsorg på rätt nivå.
Därmed underlättas patientens strävan efter hälsa och patientens tillfrisknande påskyndas.

BAKGRUND

Ingen kan förvänta sig att må bra eller vara lycklig hela livet enligt Wasserman (2000). Det är
helt naturligt att man ibland känner sig trött och uttråkad. Vid övergångsperioder i livet som
att lämna föräldrahemmet, komma in i klimakteriet eller att bli pensionär kan det uppstå kriser
som är helt naturliga. Naturliga kriser inträffar också vid svåra livssituationer som
uppsägningar, för stor arbetsbelastning, skilsmässa eller sjukdom. Nedstämdhet och
depressioner som är reaktioner på övergångsperioder eller livssituationer har oftast
existentiella orsaker och behöver som regel ingen medicinsk eller psykologisk hjälp. Det är
bara i svåra fall som man behöver professionell hjälp (Cullberg, 1996; Wasserman, 2000).

Depression
Över hela världen är depression en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och beräkningar
visar att depressionerna kommer att öka både i den industrialiserade världen och i
utvecklingsländerna. Depression medför lidande, arbetsoförmåga och belastning på de
anhöriga samt ökar risken för och försämrar prognosen för kroppsliga sjukdomar (SBU
2004:a). Vid depression är sinnesstämningen sänkt. Oftast är nedstämdheten svårast på
morgonen för att lätta något under dagen. Tankarna handlar ofta om att man är misslyckad,
omvärlden är ond eller meningslös och framtiden är utan hopp. Alla vanliga aktiviteter har
minskat. Patienten har svårt för att besluta sig för att gå upp, raka sig och äta. Arbetet känns
tungt och att träffa andra människor är en plåga. Livet upplevs som en plåga och
självmordsrisken är stor (Cullberg, 2000). Diagnostiska kriterier för depression enligt DSM-
IV (1995) se bilaga 1.
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I SOSFS (1993:17) står att syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och
ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov,
minska lidandet samt ge möjligheter till en värdig död. Syftet är också att skapa en
hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt
patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer.
Enligt Mårtensson och Andersson (2005) rekommenderas SSRI-preparat som en första
behandling av lindriga och måttliga depressioner. Vid svårare depression rekommenderas
antidepressiva läkemedel med bredare verkningsmekanism. Har dessa mediciner dålig eller
utebliven effekt är ECT-behandling ett alternativ. ECT används också vid svåra depressioner,
om suicidrisken är stor eller om symtombilden domineras av psykotiska symtom.

Elektrokonvulsiv behandling
Behandling som utlöser kramper introducerades redan 1934 då kemiska medel användes för
att framkalla epileptiska anfall. Anfallen var svåra att kontrollera vid användandet av kemiska
substanser och gav besvärliga biverkningar. Istället började man 1938 att använda elektrisk
ström, vilket är den metod man använder sig av ännu i dag (SBU, 2004a).

Det finns inget nationellt register över hur många ECT-behandlingar som utförs i Sverige i
dag. Enligt Socialstyrelsens hemsida (http://www.socialstyrelsen.se) uppskattas det att antalet
ECT-behandlingar har ökat från 18 000 behandlingar per år i början av 2000-talet till ca 45
000 behandlingar år 2009. I det sjukvårdsområde där denna studie har ägt rum var
befolkningsunderlaget 183 000 personer år 2009 (http://www.scb.se) och det gavs 1 382 ECT-
behandlingar. År 2002 gavs det 857 ECT-behandlingar och befolkningsunderlaget var då 178
000 personer.

Elektrokonvulsiv behandling är enligt Wasserman (2000) och Cullberg (2000) en beprövad
och effektiv metod som används vid djupa depressioner med stor självmordsrisk där
antidepressiv medicinering inte har effekt eller av någon anledning inte kan användas.
Behandling som den ges idag innebär mindre påfrestning än antidepressiva farmaka hos
depressiva åldringar och yngre depressiva med hjärtsjukdom (Cullberg, 2000).

Effekten och lindringen av de depressiva symtomen visar sig redan efter ett fåtal
behandlingar. Att ECT-behandlingen har fått dåligt rykte beror enligt Wasserman (2000) och
Cullberg (2000) på att metoden tidigare många gånger använts oselektivt, vid oklara
diagnoser och på felaktiga indikationer. Biverkningarna av behandlingen är kortvariga
förutom minnesförlusten där det råder delade meningar om det är ECT-behandlingen eller
depressionen som förorsakar förlust av långtidsminnet. Enligt Lökensgard (1997) kan ECT-
behandlingens dåliga rykte också bero på felaktig information och att behandlingens goda
resultat är dåligt kända. Även ordet ”elchock” som behandlingen ofta kallas för kan ha
bidragit till negativa och oriktiga uppfattningar.

Verkningsmekanism
Det verksamma vid ECT-behandlingen är enligt Cullberg (2000) det epileptiska anfall som
den elektriska strömmen utlöser i hjärnan. Det är varken mängden elektrisk ström eller
muskelkrampen som sådan som är av betydelse för den antidepressiva effekten utan
förmodligen beror den på frigjorda mängder av monoaminer i de aktuella synapserna.

Tillvägagångssätt
Patienten får en kort intravenös narkos, sedan injiceras ett muskelavslappnande medel under
syrgastillförsel. En strömstöt ges därefter antingen på högra tinningen, eller över bägge
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tinningarna, varvid ett mycket lätt krampanfall utlöses. Patienten vaknar sedan efter ett par
minuter (Cullberg, 2000).

Delaktighet
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763) ska vården bygga på respekt för
patientens självbestämmande och integritet. Vårdvetenskapen innebär att det alltid är
patientens perspektiv som har företräde. Patientperspektivet tydliggörs med hjälp av de
vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, lidande/välbefinnande, subjektiv kropp och
vårdrelation (Dahlberg, et.al. 2003).

För att patienten ska känna sig delaktig i den vård som sker är det viktigt att hon blir sedd som
en unik person och inte bara som en patient med en sjukdom eller skada. Det innebär också att
vara hos en människa som just nu har ett problem. Vårdarnas förmåga att skapa en relation
och ge patienten trygghet är viktig för att ett optimalt vårdförlopp ska ske. Då detta sker
lindras lidandet och välbefinnandet optimeras (Dahlberg, et.al. 2003).

Tidigare forskning
Endast ett fåtal studier har bedrivits kring hur patienterna upplever ECT-behandling. SBU gav
2004 ut rapporten ”Behandling av depressionssjukdomar”. Ett kapitel i rapporten heter
”Elektrokonvulsiv behandling vid depression”(2004:b). I referenslistan till detta kapitel finns
135 referenser men endast ett fåtal handlar om patienternas egna upplevelser av ECT-
behandling. Sökning i databaser med senare gjorda studier ger samma resultat. Ett fåtal
studier hittas där patienternas egna upplevelser undersökts.

De studier som hittats och som belyser patienternas upplevelser handlar främst om
minnesförlust i samband med ECT-behandlingen (Fujita m.fl., 2006; Hihn m. fl. 2006; Kho
m. fl. 2006, Prakash m. fl. 2006 och Taieb m. fl. 2001). I en studie gjord av Rajkumar m. fl.
(2006) intervjuades patienter och anhöriga om sina upplevelser av ECT-behandling och i en
studie gjord av Taieb m. fl. (2001) intervjuades tonåringar och deras föräldrar. I dessa studier
beskriver både patienter och anhöriga minnesförlust men också sin rädsla för narkosen,
behandlingsproceduren, hjärnskador och stigmatisering. Minnesförlusten gäller främst
korttidsminnet men en tonåring beskriver även förlust av långtidsminnet. Andra upplevelser
som framkom var bristande information innan behandlingen, förutom föräldrarna som tyckte
att informationen hade varit bra. En del av de vuxna patienterna hade känt sig tvingade till att
genomgå ECT-behandling. Några tonåringar säger att de inte kommer ihåg om de var delaktig
i beslutet om ECT-behandling eller inte. De flesta patienterna var nöjda med behandlingen
och skulle inte tveka att välja ECT-behandling igen om de återinsjuknar. Även de anhöriga
var positiva till behandlingen och de flesta skulle rekommendera ECT-behandling vid
återinsjuknande.

TEORETISK REFERENSRAM
Sjuksköterskans kompetensområde är omvårdnad. En god omvårdnad ska utgå från patientens
behov och inte från vårdarens. För att få kunskap om patienternas behov måste hänsyn tas till
patientens livsvärld. Denna studies teoretiska referensram är Hussels livsvärldsteori som
syftar till att få fram den naturliga erfarenheten och den naturliga inställningen till livet. Den
värld vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för given i alla våra aktiviteter är
utgångspunkten för livsvärldsteorin. Humanvetenskaplig forskning utgår från livsvärlden på
ett eller annat sätt, medvetet eller omedvetet (Bengtsson, 2001; Dahlberg, 1997).
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Vårdvetenskapligt patientperspektiv
Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och tar för given. Ett
livsvärldsperspektiv innebär enligt Dahlberg, et. al. (2003) att människors vardagsvärld och
dagliga tillvaro uppmärksammas. Genom livsvärldsteorin betonas människors upplevelser och
erfarenheter.

Livsvärlden som teori utgår ifrån den moderna fenomenologins grundare Edmund Husserl
(1859-1938) som utgick ifrån den naturliga erfarenheten och den naturliga inställningen till
livet. Forskningen skulle utgå ifrån den värld som vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar
för given i alla våra aktiviteter. Husserl gjorde livsvärlden till föremål för systematisk
undersökning av den naturliga inställningen till livet och till den konkret erfarbara verklighet
som vi dagligen lever i och tar för given (Bengtsson, 2001, Dahlberg, 1997).

Livsvärlden är en förutsättning för empiriska teorier och för den vetenskapliga verksamheten.
Vetenskapen är beroende av livsvärlden men den är inte identisk med den. Vetenskapen
försöker med hjälp av teorier systematiskt förklara verkligheten. Enligt Bengtsson (2001) och
Dahlberg (1997) har all mening sitt ursprung i livsvärlden. Vetenskapens uppgift är att
utforska livsvärlden och forma den till teoretiska uttryck.

Enligt Wiklund (2003) behövs vårdvetenskaplig kunskap för att utveckla och evidensbasera
vårdandet. Genom studier kan vi få kunskap som är giltig och relevant i den kliniska
vardagen. Om nya perspektiv öppnas på ett sådant sätt att det gör det möjligt för vårdarna att
förstå den kliniska vardagen får de en ökad förståelse för det patienten går igenom och en
ökad beredskap att handla på ett sådant sätt att patientens lidande lindras. Den
vårdvetenskapliga ansatsen kan därigenom bidra till att förändra och utveckla vården.

PROBLEMFORMULERING

En depression innebär stort lidande för den drabbade men också för de närstående.
Sjukdomsperioden är ofta långvarig och man får prova på olika former av behandling.
Behandlingar som ger förbättringar och biverkningar. När en ny behandling har påbörjats
finns hoppet om ett snabbt tillfrisknande. I de flesta fall går tillfrisknandet långsamt och det
förekommer många bakslag då patienten känner sig värdelös och inte orkar mer. Livet känns
som en plåga och tankarna på döden är vanliga. I de djupa dalarna när allt ses i svart är
suicidrisken stor. Belastningen och frustrationen för de anhöriga ökar. Patienten och de
anhöriga drar sig tillbaka och umgänget med andra blir minimalt. Hela livssituationen kretsar
runt depressionen och det enda man vill är att hitta en behandling som ger snabb lindring
(SBU 2004:a och Wasserman 2000).

Psykisk ohälsa är något som det pratas väldigt lite om trots att det är många människor som
drabbas varje år. Hur man mår och vilken behandling man får verkar vara en
familjeangelägenhet och inget man delar med sig av till andra. När den psykiska ohälsan ökar
och efterfrågan på information om effektiva behandlingsmetoder ökar är det viktigt att rätt
information finns tillgänglig. Hur patienterna upplever ECT-behandling och vilken
information de önskar finns endast beskrivet i ett fåtal studier (SBU 2004:b).

I Sverige tar mellan 1 400 och 1 500 personer livet av sig varje år (http://www.scb.se). Hur
många som var deprimerade framgår inte av statistiken, men vi vet att suicidrisken ökar vid
långvarig depression. För att minska antalet suicid behövs det effektiva och snabbverkande
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behandlingsmetoder. ECT-behandling är en sådan effektiv och snabbverkande metod som
används mer och mer utan kunskap om exakt vad som sker under behandlingen. Det finns
inga metoder för att mäta effekten eller biverkningarna av behandlingen utan det är bara
genom observation av patienterna och patienternas egna berättelser som kan ge oss förståelse
om vad som sker vid ECT-behandling.

Eftersom det endast finns ett fåtal studier gjorda som belyser hur patienterna upplever ECT-
behandling är det viktigt att fler sådana studier görs. För att kunna ge en evidensbaserad
omvårdnad i samband med ECT-behandling behöver vi få del av patienternas upplevelse av
behandlingen så att vi kan utveckla och förbättra vården.

SYFTE
Syftet med denna studie var att få förståelse för patienternas upplevelse av ECT-behandling.

METOD

Vetenskapsteoretiskt har studien sin utgångspunkt i fenomenologi och hermeneutik. Studien
är analyserad utifrån en fenomenologisk hermeneutisk analysmetod (Lindseth & Norberg,
2004). Gemensamt för fenomenologi och hermeneutik är det holistiska livsvärldsperspektivet
(Dahlberg, 1997). Forskningsansatsen valdes utifrån viljan att få förståelse för patienternas
upplevelser av ECT-behandling. För att studera det avsedda fenomenet krävdes en öppen och
följsam ansats. Enligt Hörberg (2008) ger en reflekterande livsvärldsansats möjlighet att
beskriva fenomen som är av betydelse för vårdandet. Det centrala i denna forskning är att
beskriva den upplevda erfarenheten.

Fenomenologi
I fenomenologin går forskaren till ”sakerna” själva, det vill säga till det som ska undersökas.
Forskaren vänder sig till den erfarna verkligheten för att förstå det som är av intresse för det
fenomen som ska undersökas. Ambitionen är att inget får tas för givet, varken vetenskapliga
teorier, sunda förnuftet eller åsikter om det som ska undersökas om fenomenet ska få en
rättvis undersökning. Forskaren måste ha kunskaper om det som ska undersökas och kunna
tygla sin förförståelse för att fenomenet ska kunna framträda så som det verkligen är
(Lindseth & Norberg, 2004 ). Frågorna ska vara öppna så att intervjupersonen får berätta med
egna ord och påverkas så lite som möjligt av intervjuaren. För att få djup i intervjuerna
används frågor som: Vem? Vad kände du? Vad hände sedan? (Lindseth & Norberg, 2004).

Hermeneutik
Hermeneutik är en vetenskaplig tradition som har sina rötter i biblisk texttolkningslära,
existentiell filosofi och fenomenologi. En viktig utgångspunkt i hermeneutiken är människans
livsvärldssammanhang. För att förstå människan måste hon förstås i sitt sammanhang. Viktigt
för förståelsen är den levda erfarenheten och mötet mellan människor. I mötet med en annan
människa kan en inre värld upptäckas genom att den andres värld rekonstrueras och
återupplevs (Alvesson & Sköldberg, 1994; Kemp & Kristensson, 1992).

Intervjupersonen tillfrågas om fenomenet. Som intervjuare är det fenomenet vi vill förstå
genom att söka dess inre struktur, dess essentiella kärna. Det är inte vår uppgift att beskriva
och förklara fenomenet utan att förstå erfarenheterna som kommit fram i intervjutexterna. Det
är inte texten som ska analyseras utan essensen som visar sig i texten. Texten måste tolkas så
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att essensens mening uppenbarar sig i texten. Hermeneutiken visar inga absoluta sanningar,
utan kan ge nya insikter och öka förståelsen för det som studeras. Den hermenuetiska ansatsen
visar på rimliga, möjliga och bra tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 1994; Kemp &
Kristensson, 1992).

Urval
Data söktes genom att välja informanter som genomgick ECT-behandling vid en psykiatrisk
behandlingsklinik. Kriterier för att ingå i undersökningsgruppen var följande:

 Informanten skulle få ECT-behandling under en bestämd vecka i mars 2008.
 Informanten skulle kunna uttrycka sig obehindrat på svenska.
 Informanten skulle vara orienterad till tid och rum.
 Informanten skulle ge sitt samtycke till att delta i studien.

Sju av åtta tillfrågade informanter, fem kvinnor och två män, deltog i studien. Intervjuerna
ägde rum från april till november 2008. Den yngsta informanten var 21 år och den äldsta var
63 år. En informant hade fått ECT-behandling i omgångar under 40-års tid och en under 12-
års tid. Övriga informanter hade fått en respektive två behandlingsomgångar. Ingen av
informanterna visste hur många behandlingar de hade fått. De uppskattade tiden de hade varit
sjuka innan de fick sin första ECT-behandling till mellan ett par månader och tre till fyra år.
Vid intervjutillfället fick två informanter ECT-behandling i öppenvård varannan respektive
var tredje vecka, en informant hade en behandling kvar på sin första behandlingsomgång.
Övriga informanter hade avslutat sina behandlingar.

Datainsamling
Intervjuer med öppna frågor (intervjuguide, bilaga 2) valdes som datainsamlingsmetod för att
kunna belysa de levda erfarenheterna som informanterna bar med sig och på så sätt få närhet
till det som skulle undersökas. Styrkan hos den kvalitativa intervjun är enligt Kvale (1997) att
den kan fånga olika personers syn på ett ämne och på så sätt ge en bild av en mångsidig värld,
d v s den värld som är människans egen. Även enligt Dahlberg et al. (1997) genomförs
livsvärldsstudier ofta med hjälp av kvalitativa intervjuer då man söker efter informantens
specifika upplevelser och erfarenheter.

För godkännande av studien kontaktades verksamhetschefen på ett psykiatriskt sjukhus som
erbjuder ECT-behandling (bilaga 3). Forskningsetisk prövning skickades till regionens
etikprövningsnämnd (EPN), etikprövningskommittén sydost. När studien godkänts
kontaktades avdelningsföreståndaren som fick muntlig och skriftlig information om studien
(bilaga 4). Avdelningsföreståndaren valde sedan ut åtta patienter som var inskrivna för ECT-
behandling under en bestämd vecka.

Informanterna fick muntlig och skriftlig information (bilaga 5) om studiens syfte och att
deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande.
Informanterna fick också information om att studien är konfidentiell. De informanter som
ville delta i studien skickade tillbaka det portofria svarskuvertet. Jag tog därefter kontakt med
informanterna och vi bestämde tid för intervjun. Två av intervjuerna ägde rum hemma hos
informanterna och övriga ägde rum på sjukhuset. Intervjuerna varade mellan 30 och 70
minuter. Intervjuerna spelades in och skrevs ut i sin helhet.

Dataanalys
Analysarbetet har följt den metod som utarbetats av Lindseth och Norberg (2004) ur en
fenomenologisk-hermenuetisk metod som inspirerats av Ricoeurs filosofi. Metoden är en
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sammanflätning av fenomenologi och hermeneutik och bygger på att fenomenologi och
hermenuetik är varandras förutsättningar. Syftet är att få fram intervjupersonernas upplevelser
ur levda erfarenheter. Analysen är en rörelse mellan helhet, delar och helhet och består av tre
moment: naiv läsning, strukturanalys och tolkad helhet.

Naiv läsning
Den naiva läsningen innebär att försöka förstå texten. Intervjutexterna läses igenom flera
gånger för att förstå dess mening som en helhet. För att klara det är det nödvändigt att vara
nyfiken och öppen inför texten och låta texten tala. Forskaren måste lyssna till texten och låta
sig beröras och röra sig med texten. Under den naiva läsningen växlade jag från en naturlig till
en fenomenologisk attityd. Med en naturlig attityd menas att fenomenet tas för givet. Med den
fenomenologiska attityden tas ingenting för givet. Den naiva förståelsen för texten betraktas
som en första hypotes och ska bekräftas eller förkastas av den följande strukturanalysen
(Lindseth & Norberg, 2004).

Strukturanalys
I strukturanalysen ska fenomenets struktur avslöjas. Det är vad texten säger som ska vara i
fokus. Den tematiska strukturanalysen börjar med att texten åter läses i sin helhet. Därefter
identifieras textens meningsbärande enheter med en fenomenologisk attityd. Lindseth och
Norberg (2004) beskriver en tematisk strukturanalys som ett sätt att försöka identifiera och
formulera teman. Ett tema är en röd tråd, en meningsbärande enhet som uttrycks både i
delarna (subtema) och helheten (tema). Denna fas av analysarbetet innebär att distansera sig
ifrån och förhålla sig kritisk till texten. Analysen innebär även en dekontextualisering från
texten som helhet, d v s meningsbärande enheter tas ur texten och ur sin kontext och värderas
så oberoende av denna som möjligt. Här reflekteras över de meningsbärande enheterna liksom
de teman som framträder genom analysen i förhållande till den naiva läsningen.
Meningsbärande enheter uttrycker något speciellt och kan bestå av enstaka ord, meningar eller
hela stycken. Meningsenheterna kondenseras d v s sammanfattas i en innebörd eller
meningskod genom att de läses och reflekteras över i relation till den naiva förståelsen. Där
efter grupperas alla innebörder utifrån vad som är likt och olikt. Dessa innebörder grupperas
och abstraheras ytterligare en gång för att bilda subteman. Subteman sammanförs där efter
och bildar huvudteman som utgör ytterligare en abstraktionsnivå. Den innebörd som utgår
från textens meningsbärande enheter ska kunna gå att känna igen i varje nivå. Varje subtema
och tema ska också harmoniera med den naiva förståelsen för texten. Valideras inte
strukturanalysen med den naiva förståelsen av texten bör hela texten läsas igen och en ny naiv
förståelse formuleras. Den nya naiva förståelsen måste sedan överensstämma med en ny
strukturanalys.

Tolkad helhet
Här reflekteras kritiskt och i relation till den naiva (ytliga) förståelsen kring de övergripande
teman och subteman som framkommit i strukturanalysen. Denna fas av analysen innebär en
rekontextualisering av texten eller en ny tolkad helhet (Lindseth & Norberg, 2004), vilket ger
en ny förståelse av texten som helhet där innebörden av upplevelsen ska komma fram.
Metaforer används ofta för att beskriva innebörden av upplevelsen. En metafor som beskriver
innebörden av upplevelsen i denna studie är ”att gripa efter ett halmstrå”. Reflektion sker över
teman i relation till studiens syfte. För att ytterligare fördjupa och vidga förståelsen av texten
kan forskaren associera till relevant litteratur. Den nya helheten bildas utifrån reflektion och
tolkning med forskarens förförståelse som en närvarande faktor under hela analysarbetet.
Förförståelsen kan enligt Nyström (2003) ses som fördomar hos forskaren, vilket ställer krav
på öppenhet och ett kritiskt förhållningssätt. För att ha ett öppet förhållningssätt måste



8

forskaren hela tiden reflektera över sina fördomar. De olika tolkningarna måste utsättas för
varandra och den nya tolkningen måste inte bara vara trolig utan den ska vara mer trolig i
förhållande till andra möjliga tolkningar. I alla stegen finns det en spiralformad rörelse som
går fram och tillbaka mellan de tre stegen, mellan helheten och delarna och den nya tolkade
helheten.

Analysarbetet
Analysarbetet genomfördes enligt den fenomenologisk-hermenuetiska metod som utarbetats
av Lidseth och Norberg (2004). När intervjuerna transkriberats lästes de igenom flera gånger
för att få en förståelse för vad texten handlar om som helhet. Därefter identifierades textens
meningsbärande enheter som jag reflekterade över i relation till den naiva förståelsen. De
meningsbärande enheterna sammanfattades därefter som innebörder och grupperades utifrån
vad som var likt och olikt. På så sätt bildades subteman och teman. Ett tema kan beskrivas
som en röd tråd som finns både i delarna och i helheten. Därefter reflekterade jag över
meningsenheter, subteman och teman och jämförde med den naiva förståelsen av texten. Hela
texten lästes där efter återigen i sin helhet för att ifrågasätta den ena tolkningen i förhållande
till andra möjliga tolkningar. Under arbetets gång har jag reflekterat över teman och subteman
i förhållande till studiens syfte. Jag har också försökt vara öppen och medveten om min
förförståelse som sjuksköterska på en psykiatrisk mottagning.

Etiska överväganden
Ansökan om studiens genomförande skickades till regionens etikprövningsnämnd (EPN),
etikprövningskommittén sydost och till verksamhetschefen för berörd enhet. I min studie har
jag följt de forskningsetiska principer som utgår från kraven på information, samtycke,
konfidentialitet och nyttjande. Informanterna som intervjuades fick både skriftlig och muntlig
information om studien och dess syfte. Information gavs också om att studien var frivillig och
att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara varför. Vidare
informerades informanterna om att intervjuerna skulle avidentifieras så att inga svar eller citat
skulle kunna härledas till någon bestämd person i det färdiga arbetet. Till slut informerades
om att de inspelade intervjuerna kommer att förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga har
tillgång till dem (Kvale, 1997; Statens Medicink-Etiska råd, 1990). Informanterna
uppmanades också att höra av sig till mig eller sjuksköterskan på behandlingsavdelningen om
de hade funderingar kring intervjun eller ville prata mer om sina upplevelser.

RESULTAT

Studiens resultat har framkommit genom den naiva läsningen, strukturanalysen och tolkad
helhet. I redovisningen av resultatet benämns den person som har genomgått ECT-behandling
för patient.

Den naiva läsningen
I patienternas berättelse belystes att det är okänt för de flesta människor vad ECT-behandling
är och att behandlingsmetoden används i Sverige i dag. Det är först i samband med att man
själv eller någon nära anhörig får behandlingen som man får kunskap om den. Patienternas
kunskap är viktig för att de ska känna trygghet, och personalens kunskap är viktig för att
patienterna ska känna tillit till personalen och den behandling de får. Genom information före
och under behandlingsperioden samt genom egna erfarenheter minskar patienternas rädsla och
oro. Känner patienten dessutom sig omhändertagen av kunnig och tillmötesgående personal
känns ECT-behandlingen som en trygg och bra behandling. När behandlingen gavs i
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öppenvård var det som vilken behandling som helst och det ”normala” livet kunde pågå som
vanligt. Alla patienterna i denna studie upplevde obehag av ECT-behandlingen. Den positiva
effekten av ECT-behandlingen dominerade och ingen av patienterna skulle tveka att genomgå
behandlingen igen om de skulle återinsjukna i en djup depression. Patienterna såg ECT-
behandlingen som ett sista hopp och att de inte hade överlevt utan den.

Strukturanalysen
Strukturanalysen gav 18 subteman som sammanfördes i följande 7 teman (jfr bilaga 6).
Temana var: Rädsla inför det okända, Det sista hoppet, Önskan om trygghet, Överlämna sig
till behandling, Att försöka upprätthålla vardagslivet, Upplevelser av obehag och Vägen
tillbaka till livet. Olika sidor av fenomenet beskrivs i olika teman. Varje tema är en del av
helheten och de går inte helt att skilja från varandra.

Varje tema konkretiseras i resultatbeskrivningen med citat från intervjuerna. Citaten är
skrivna med kursiv text. Fet stil i citaten är kommentarer av intervjuaren. Då ett stycke
bedömts sakna relevans för det beskrivna temat har det utelämnats och markerats med //.Paus
i ett citat markeras med … Ett personnamn som utelämnats har markerats med X och ett
utelämnat ortsnamn har markerats med Y. Patienterna benämns 1-7 inom parentes.

Rädsla inför det okända
Patienterna visste inte mycket om ECT innan de själva fick erbjudande om behandling.
Patienterna sa: ”Jag visste inte ens vad ECT var för någonting, jag hade aldrig hört talas om
det tidigare och jag visste inte ens att det fanns” (IP:3, 4, 7). Endast en av patienterna i
studien kände någon som hade fått ECT-behandling. En patient visste att ECT-behandlingen
utlöste små epileptiska anfall.

Ingen eller bristande kunskap om ECT-behandling gjorde att det inte var patienterna själva
eller någon anhörig som efterfrågade behandlingen. Det var först när patienterna kom till
specialistpsykiatrin de blev tillfrågade om de ville ha ECT-behandling. När patienterna fick
erbjudandet om ECT-behandling reagerade de med rädsla och oro. Uppfattningen var att det
var en gammaldags behandling som lät hemsk, obehaglig, skrämmande, föråldrad och bara
används på galna människor.

”Först så tänkte jag att sån behandlig existerar nog inte längre egentligen, jag tänkte
att det måste tillhöra … ja, vad ska vi säga Hedenhöstiden ungefär?  Att man, man
utsätter inte människor för detta” (IP4)

De flesta patienterna var rädda första gången de blev inlagda på en psykiatrisk vårdavdelning.
Trots att patienterna upplevde sig själva som sjuka trodde de att medpatienterna var sjukare.
En patient beskrev att rädslan inför ECT-behandlingen minskade då ”man såg helt vanliga
människor på avdelningen som fick ECT” (IP1). Erbjudandet om en skrämmande och okänd
behandling blev mindre skrämmande om det var någon man kände förtroende för som kom
med förslaget. Kände patienten dessutom att personalen visste vad de talade om och att de
hade sett positiv effekt av behandlingen minskade rädslan inför behandlingen.

De flesta patienterna upplevde att oron och rädslan var störst inför den första ECT-
behandlingen. Informationen de hade fått upplevdes bristfällig. Alla patienterna trodde att de
hade fått någon form av information men det som hade sagts till dem när de var som sjukast
kom de inte ihåg. Flera patienter önskade få mer information under behandlingens gång för att
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kunna tillgodogöra sig den. De flesta patienterna hade aldrig varit sövda tidigare och visste
inte hur sövningen fungerade eller hur de skulle känna sig efteråt. En patient upplevde mer
oro inför andra behandlingsomgången, då depressionen inte var lika djup som den första
gången. En patient sa ” visst är man lite spänd inför varje gång man lägger sig och blir
inkörd” (IP3).

Några patienter uttryckte rädsla för att något skulle kunna gå fel under behandlingen. Rädslan
gällde sövningen och att inte veta vad det var som hände. Kunde det bli för mycket eller för
lite ström eller kunde det gå fel i huvudet. En patient hade hört om elchocker och hur hemskt
det var men kunde inte förklara vad som hade sagts eller vem som hade sagt det. Det enda
minnet var att någon eller några hade sagt att det var hemskt.

Det sista hoppet
Alla patienterna hade provat olika medicinska behandlingar och medicinerade under ECT-
behandlingen. Fyra av patienterna i studien hade fått ECT-behandling tidigare. Patienterna
upplevde att de var mycket sjuka och att de hade varit det under en lång tid när de fick
erbjudandet om ECT-behandling. De tvivlade på att de skulle kunna bli bra igen men de ville
prova ännu en ny behandling. Alla hade tankar om att det var lika bra att dö och såg ECT-
behandlingen som en sista utväg och ett sista hopp om att bli bra.

Patienterna sa innan ECT-behandlingen påbörjades ”jag var då så väldigt djupt deprimerad”
(IP2) jag tänkte så att det är värt att försöka, annars kanske man får stanna här i tid och
evighet” (IP:7). Beslutet om att genomgå ECT-behandlingen var i de flesta fall inte aktivt
utan man litade på läkaren och önskade ett snabbt tillfrisknande. När läkaren sa att det är den
lämpligaste behandlingen just nu tackade man ja till behandlingen för att komma hem så fort
som möjligt.

”Det var läkaren, jag sa aldrig att jag ville ha det utan det var läkaren (tvekade du?)
Nej, det gjorde jag faktiskt inte utan jag ville chansa, jag ville försöka // jag ville
komma hem så fort som möjligt det var ju det (IP2)

Efter långa sjukdomsperioder med många bakslag var patienterna beredda att prova vad som
helst för att bli bra. Även om man var tveksam till ECT-behandlingens effekt sågs den som ett
sista alternativ, något som var värt att pröva innan allt hopp var ute. Att få ECT-behandling
ingav en känsla av hopp. Några patienter hoppades på en förbättring redan inför första
behandlingen medan andra började hoppas under behandlingsperiodens gång. Främsta
orsaken till att hoppet kom efter hand var tidigare erfarenheter av behandlingar som gett
bakslag.

”Jag har ju ändå inget att förlora så då blev det okej // Om dom hade sagt att jag
skulle hoppa från vattentornet och det skulle hjälpa så hade jag gjort det, jag
greppade ju efter allt // på nått sätt kände man ju lite att nått hände, att nått hade
förändrats till det positiva fast man fortfarande var långt nere, man kände ju att här
hände nått som man inte hade känt med medicinen på det viset, det var hopp” (IP1)

Tidigare erfarenheter av att ECT-behandlingen hade hjälpt gjorde att patienterna kände hopp
om förbättring när de återinsjuknade och en ny behandlingsperiod blev aktuell.
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” jag hade ju aldrig gått med på det om jag inte hade trott på det om man säger så då
hade man ju bara sagt att det hjälpte inte mig jag vill inte vara med om det mer
gånger” (IP6)

Även om patienterna inte kände sig helt bra utan hade långa behandlingsperioder gjorde ECT-
behandlingen att de inte blev sämre. Några patienter sa att ECT-behandlingen hade pågått
flera år och att den nog skulle behövas livet ut för att undvika en djup depression.

”Ja   men hade jag inte fått ECT så   hade det gått ännu mer neråt tror jag Det stoppar
ju // så här får jag nog hålla på hela livet // jag vet inte men det bekymrar mig inte”
(IP7)

ECT-behandlingen ses som ett hopp för framtiden. Några av patienterna hade haft långa
behandlingsperioder och hoppades på hjälp av underhållsbehandling även i framtiden. Alla
patienterna såg ECT-behandlingen som en behandling de skulle välja igen om de skulle
återinsjukna.

Önskan om trygghet
En patient föredrog att vara inneliggande under ECT-behandlingen. Personalen på
vårdavdelningen ingav större trygghet och hade större förståelse för patienten än vad
patienten upplevde hemma. Inneliggande vård innebar en trygghet för alla patienterna då det
fanns personal som hjälpte till med förberedelserna och såg till att patienterna kom till ECT-
behandlingen. Patienterna upplevde också trygghet i att ha andra människor omkring sig.

” var man på avdelningen då blev man ju väckt för då skulle man ju gå ner då hade
man ju en skötare med sig men när man skulle åka hemifrån // det blev ännu svårare
då men sen efter hand så var man ju van vid det också, så det gick ju men det var lite
svårare” (IP5)

När patienterna kom till ECT-behandlingen kände de sig välkomna och sedda av kunnig och
omhändertagande personal ”Ja, dom såg just mig” (IP4). Personalen talade med patienterna
om deras husdjur och intressen. Den personliga kännedomen gav extra trygghet och det
personliga mötet upplevdes positivt och viktigt. Patienterna upplevde att personalen var
lyhörd och gjorde allt för att behandlingen skulle bli så bra som möjligt. Patienterna önskade
att all personal som var inblandad i behandlingen skulle hälsa på dem, helst innan de kom in i
behandlingsrummet, så att de visste vilka personer som fanns med under ECT-behandlingen.

”tog sköterskan min hand och det, det var så skönt så de hon tar alltid min hand ä det
gör så mycket en dag så var det en annan sköterska och då blev det då fick jag vinka
lite och då fattade ju hon och då fick jag handen” (IP1)

Överlämna sig till behandling
ECT-behandlingen inleddes med behandling tre gånger i veckan i tre till fyra veckor. Därefter
glesades behandlingarna ut med två gånger i veckan, en gång i veckan, en gång var fjortonde
dag och för någon patient var tredje vecka. Ingen av patienterna visste hur många ECT-
behandlingar de hade fått. Patienterna uppskattade att de kände förbättring efter tre till nio
behandlingar. När patienterna skulle beskriva ECT-behandlingen började de flesta med att
säga att det är en enkel behandling och att den inte är så otäck som det låter.
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” det är inte nått obehagligt, du får ligga avslappnat och det är ingen stor grej, det är
inget farligt liksom det låter värre än det är du får ett elektriskt anfall och man känner
ingen tingen” (IP1)

Patienterna upplevde ingen skillnad på att få ECT-behandling och annan behandling inom
sjukvården. Det var ingen särskild känsla för att behandlingen ägde rum på ett psykiatriskt
sjukhus. Miljön upplevdes som om de var på vilket sjukhus som helst. När patienterna kom
till ECT-behandlingen letade de upp sin säng. Omvårdnadspersonalen påbörjade sedan
förberedelserna för behandlingen. Puls och blodtryck kontrolleras och nål för narkosen sattes.
När alla dagens patienter hade anlänt sattes en turordningslista upp så att alla visste i vilken
ordning de skulle få behandling. Alla patienterna ville vara först på turordningslistan. Några
ville få behandlingen först för att få den överstökad så fort som möjligt, andra ville komma
hem så fort som möjligt. Alla patienter förbereddes i samma rum. Patienterna upplevde att där
var lugnt och de kunde slappna av. Enda nackdelen var att det inte fanns någon möjlighet att
prata enskilt med personalen.

När patienterna kom till själva behandlingsrummet kände de sig utlämnade. De upplevde att
de bara låg där och att det var mycket folk runtomkring. De tyckte det var extra viktigt att veta
vilka som fanns runt omkring dem, vilka som hade ”ens liv i sina händer” (IP5). Det var
också viktigt att narkosläkaren var lyhörd och kunde säga något lugnande om patienten var
orolig. De som ”knappt presenterar sig och sen är man sövd liksom” (IP5) ingav inte
patienterna någon trygghet.

Efter ECT-behandlingen skjutsades patienterna till uppvaknings rummet. Alla patienterna
upplevde att tiden hade gått väldigt fort och var förvånade över att allt var klart när de
vaknade. Patienterna kände sig väl omhändertagna av personalen som kontrollerade puls och
blodtryck och frågade hur de mådde. Det som uppskattades särskilt var när narkosläkaren tog
sig tid att komma till uppvakningsrummet för att fråga patienterna hur det kändes. Alla
patienterna upplevde att det var lugnt i uppvakningsrummet oavsett hur många patienter där
var. När där var många patienter i rummet var personalstyrkan större och det upplevdes extra
tryggt med mycket personal. När patienterna var klara på behandlingsavdelningen återvände
de till vårdavdelningen eller till hemmet. Alla patienterna upplevde att de var trötta efter ECT-
behandlingen. En patient sa ” så är man rätt virrig resten av dan” (IP4). De flesta patienterna
vilade och tog det lugnt behandlingsdagen. Några kände sig piggare framåt kvällen medan
andra kände sig piggare först nästa dag.

Att försöka upprätthålla vardagslivet
De flesta av patienterna i denna studie hade påbörjat sin ECT-behandling då de var
inneliggande på en vårdavdelning och övergick efter några behandlingar till öppenvårds
behandling. En patient hade varit inneliggande men ECT-behandlingen påbörjades efter
utskrivningen. En patient hade aldrig varit inneliggande i den slutna psykiatriska vården. En
patient var på ett behandlingshem, men föredrog att gå hem efter ECT-behandlinngen ”jag
har bara känt mig så liten och alltså jag vill bara hem” (IP1).
Patienterna upplevde behandlingen mer som en del av det normala livet när de fick
behandlingen i öppenvård än när de var inneliggande på en slutenvårdsavdelning ” det är ju
guld värt att inte behöva åka in och sova över där dan innan att man kan åka  fram och
tillbaka bara det avdramatiserar det mycket” (IP3). När de var hemma kunde de fortsätta
med sina invanda rutiner ”det är skönt att kunna gå och klappa om katterna där hemma”
(IP4). Familjen med föräldrar och barn var viktiga stöd men också drivkraften att leva så
normalt som möjligt. Känslan av att vara sjuk var starkare vid inneliggande vård än den var
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vid öppenvård. Patienterna upplevde också sysslolöshet på vårdavdelningen. Hemma hade
flera av patienterna djur som behövde skötas om, vilket bidrog till att upprätthålla de vanliga
rutinerna.

”Inneliggande då koncentrerar man ju sjuka på ett ställe det blir man ju inte friskare
av att se andra som är lika sjuka och sjukare plus att när jag låg inne sist här det var
väl en…fem och tio år sedan då är det bara att man sitter i rökrummet men nu kanske
dom har lagt in en annat behandling // och så måste ju någon sköta om hundar och
katter” (IP7)

Omgivningens stöd och förståelse samt en strävan efter det normala gjorde att de flesta
patienterna ville få ECT-behandlingen i öppenvård. När patienterna fick bo hemma under
ECT-behandlingen blev den en naturlig del av livet. Behandlingsdagen kom med förberedelse
och ECT-behandling, sedan återgick livet till det normala igen.

Upplevelser av obehag
Alla patienterna upplevde att minnet hade påverkats av ECT- behandlingen. Korttidsminnet
hade påverkats för alla och långtidsminnet för några patienter. Patienterna som upplevde
påverkan på långtidsminnet ifrågasatte själva om det var ECT-behandlingen eller
depressionen som var orsak till minnesbortfallet.

” så har jag även gamla minnen som har försvunnit och nått som jag själv har tänkt på
var det är ju att i en depression kan ju minnet bli lidande så det dom sakerna som
hände innan ECT ska ju inte vara påverkade men det har det för mig men som sagt jag
tror att jag var så deprimerad så jag tror att det är därför” (IP)

Huvudvärk och värk i kroppen hade alla patienterna upplevt. Hur kraftig huvudvärken var
varierade från gång till gång. Ibland hade patienterna rejält med huvudvärk för att nästa gång
vara helt utan smärta. Värken i kroppen beskrevs som träningsvärk, det gjorde ont i armarna,
benen och i käkarna. Oftast var värken värst de första gångerna för att sedan avta. Trötthet i
kroppen upplevde alla patienterna att de hade hela dagen de hade fått ECT-behandling. Någon
patient kände även av tröttheten dagen efter. Koncentrationssvårigheter och förvirring
förekom också.

” jag kan känna att jag har lite … lite svårt … att koncentrera mig ordentligt men det
är ju jätte svårt för mig att veta om det är Ectn eller depressionen eller kombinationen
men ibland så kan jag känna av den här förvirringen som egentligen är värst samma
dag, det kan hända att den liksom  ploppar upp någon annan dag i veckan men då
sitter den inte i så länge” (IP)

När patienterna vaknade efter sövningen upplevde de många konstiga tankar som flög genom
huvudet och det tog tid innan de fattade om de var vakna eller ej. En patient hade en gång haft
en mardröm.

”det var verkligen som den värsta mardröm som jag någonsin har varit med om jag
vet att jag grät och grät och grät och grät och ingen kunde trösta mig” (IP6)

Biverkningarna som patienterna upplevde beskrev de som små i jämförelse med den hjälp de
fick av ECT-behandlingen. Biverkningarna var inget som avskräckte dem från att fortsätta
med ECT-behandlingen.
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Vägen tillbaka till livet
Flera patienter uttrycker tvivel om att de hade levt i dag om de inte hade fått ECT-behandling.
Att leva med en djup depression är jobbigt både för den som är sjuk och för omgivningen.
Den som är sjuk drar sig undan och har svårt för att förklara hur de mår. Depressioner är ofta
långvariga och kan bli livshotande. Från insjuknandet och fram till ECT-behandlingen hade
patienterna provat olika behandlingar som ibland hade hjälpt tillfälligt och ibland inte alls.
Allteftersom tiden gick blev patienterna mer och mer deprimerade. Tankarna på döden kom
och omgivningen förstod inte alltid att patienten mådde sämre och sämre.

”, jag tror inte om man inte själv har varit i en depression vet man inte hur jävligt det
är att va där // Ja menar dom säger man ska försöka förklara hur du känner, det är
inte så lätt att sätta ord på det heller och inte har man lust till det då heller” (IP3)

Ju längre en djup depression varar desto större risk finns för att patienten inte ska överleva.
Flera av patienterna sa ”den här behandlingen har hjälpt mig att överleva” (IP:4). Patienterna
hade då mått dåligt länge och hade känt att de inte orkade längre.

”Första gången jag fick ECT då den första omgången där då tror jag att det var det
som räddade livet på mig, det var väl mer när jag började förstå det var väl då jag
kände att jag blev lite bättre innan var jag ju så dålig så jag kommer  knappt ihåg, jag
vet att jag inte ville mer, ville inte leva mer, men jag märkte ju att jag började äta lite
smått, jag kunde gå upp ur sängen, kunde ta mig in i duschen och ja, det var väl lite
sådana små saker som man märkte … provat så mycket mediciner under åren så det
var väl lite också det här att vad hade jag att förlora på det ingen ting egentligen…då
hjälpte det i alla fall  annars hade jag nog inte suttit här det tror jag inte” (IP5)

Allteftersom ECT-behandlingen pågick upplevde patienterna att de återfick initiativförmågan
och återvände till livet ”Ja det viktigaste är ju att man håller sig vid liv fortfarande, det hade
man ju inte gjort annars”(IP7). Efter ECT-behandlingen upplevde patienterna åter glädje och
uppskattade umgänget med andra.

Sammanfattande tolkning av resultatet som helhet
Att genomgå ECT-behandling är att pendla mellan hopp och förtvivlan. När flera olika
antidepressiva läkemedel har provats utan fullgott resultat har hopplösheten och dödstankarna
infunnit sig. I den djupa apatin och initiativlösheten har någon föreslagit ECT-behandling.
Enligt Cullberg (2000) ges ECT-behandling först när antidepressiv medicinering inte hjälper.
Den första reaktionen blev rädsla och ifrågasättande om en så gammalmodig
behandlingsmetod används i Sverige idag. När man sedan har fått förklarat vad ECT-
behandling är och hur den går till väcktes ett hopp om att detta kanske kan vara något som gör
mig bra. Livet är inte värt att leva om inte depressionen går över och här gavs ett alternativ
som kanske hjälper. Okunskapen är stor men man griper efter ett halmstrå för att överleva.
Beslutet om att påbörja ECT-behandlingen överlåter man till anhöriga eller personalen för
man orkar inte bry sig men ett hopp om att bli bra har väckts och man överlämnar sig till
behandlingen.

Inför den första ECT-behandlingen är rädslan stor. Man gav sig in i det okända utan att veta
vad som skulle hända. Informationen har varit svår att ta till sig på grund av den kognitiva
nedsättningen. Vid depression har alla vanliga aktiviteter minskat och man orkar inte bry sig
om vad som händer runtomkring (Cullberg, 2000). Rädslan handlar om att bli sövd och att
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något ska gå fel under behandlingen och hjärnan ska bli skadad. Det finns också oro för att gå
till en avdelning där man aldrig har varit tidigare och där man tror att medpatienterna är
sjukare än vad man är själv. När ECT-behandlingen väl har kommit igång släpper oron och
rädslan. Behandlingsavdelningen liknade andra avdelningar och medpatienterna var som vilka
medmänniskor som helst. Personalens bemötande och omhändertagande sätt skapade lugn och
ingav trygghet.

Själva ECT-behandlingen var snabbt över och man kunde återvända till hemmets lugna vrå
och till det normala livet. Behandlingsdagen blev en lugn dag på grund av trötthet men sedan
kom man in i de normala vanorna igen. Det mesta av ECT-behandlingen var positivt men en
del var också negativt. De negativa upplevelserna av ECT-behandlingen var biverkningar i
form av huvud- och muskelvärk, yrsel, illamående och minnesförlust. Dessa biverkningar
stämmer väl med de som Cullberg (2000) Fujita m.fl. (2006) Hihn m. fl. (2006) Kho m. fl.
(2006), Prakash m. fl. (2006) och Taieb m. fl. 2001) beskriver. Trots biverkningarna var ECT-
behandlingen en positiv upplevelse som räddade livet.

Efter genomgången ECT-behandling är rädslan mindre för att återinsjukna i en depression då
man vet att det finns en behandling som hjälper. Det finns ingen tvekan om att åter välja ECT-
behandling då den upplevs som snabb, effektiv och vägen från döden till livet.

DISKUSSION

Studiens syfte var att få förståelse för patienternas upplevelser av ECT-behandling. Resultatet
visar de upplevelser och erfarenheter som patienter som genomgått ECT-behandling bär med
sig, varför studiens syfte måste anses uppnått. Studiens resultat härrör sig endast från de
personer som har intervjuats och kan inte generaliseras på samma sätt som en kvantitativ
studie. Resultatet gäller endast liknande kontexter. Som människor har vi mycket gemensamt
trots att vi är unika individer med olikheter och variationer. Därför är det rimligt att studiens
resultat känns igen hos andra patienter som har genomgått ECT-behandling. Detta kan leda
till en ökad förståelse för patienter som får ECT-behandling. Med ökad förståelse kan vården
av patienter som får ECT-behandling anpassas efter deras behov och förutsättningar. Detta
ökar patienternas välbefinnande och främjar deras hälsa.

Metoddiskussion
Metoden valdes utifrån studiens syfte, som var att få förståelse för patienternas upplevelser av
ECT-behandling. Genom intervjuer fick patienterna berätta om sina erfarenheter, vilket var en
lämplig datainsamlingsmetod för att uppnå syftet. Intervjun gav varje patient möjlighet att
berätta om sina unika upplevelser och erfarenheter. Tillsammans ger patienternas intervjuer
variationer och nyanser av ECT-behandling. För att undvika styrning av informanter genom
handplockning valde jag och den ansvariga sjuksköterskan för behandlingsavdelningen ut en
vecka som var fulltecknad av behandlingar. Sjuksköterskan tillfrågade sedan patienter som
uppfyllde kriterierna för deltagande och som hade fått behandling den valda veckan, om de
ville delta i studien. Detta förfaringssätt resulterade i sju informanter vilket uppfyllde målet,
fem till sju informanter. Eftersom jag har fått variation i berättelserna ser jag valet av
informanter som tillfredsställande. Informanternas kön och ålder varierade, liksom deras
livssituation. Informanterna hade också varierade längd på sin sjukdomstid och olika många
ECT-behandlingsperioder.
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När resultatet analyserades framkom att alla informanterna i studien var positivt inställda till
ECT-behandling. Med fler informanter hade nog chansen för fler negativa upplevelser och
misstro mot ECT-behandling kommit fram. Då studiens syfte var att belysa patienters
upplevelse av ECT-behandling, och antalet var bestämt till fem till sju informanter måste ändå
syftet anses uppnått då dessa sju informanters upplevelser har belysts.

För att kunna belysa det unika i patienternas erfarenheter så som de själva upplever det krävs
det stor öppenhet och närvaro från forskarens sida (Dahlberg, 1997). I arbetets inledning
försökte jag stanna upp och reflektera över min egen förförståelse för att kunna vara öppen
och mottaglig för patienternas upplevelse och möta dem så förutsättningslöst som möjligt.
Detta gjorde mig mer medveten om vad jag trodde mig veta om patienternas upplevelser av
ECT-behandlinng. Under hela arbetets gång har jag försökt att ha en kritisk hållning till min
förförståelse och mina fördomar och försökt att hålla dem tillbaka. Detta gjorde jag genom att
vara så öppen som möjligt inför det som patienten berättade utan att lägga in egna
värderingar. Flera av patienterna uttryckte att det var första gången någon hade frågat dem om
deras upplevelser av ECT-behandligen och de hade mycket att berätta. När patienterna
berättade om sina upplevelser ledde berättelserna ibland in på sidospår som inte handlade om
ECT-behandlingen. För att inte frestas att uppmuntra detta berättande försökte jag att tänka på
om det patienten berättade om var relevant för studiens syfte. Vid genomläsning och
transkriberingen av intervjuerna upptäckte jag att jag vid några tillfällen inte hade frågat
vidare på sådant som hade varit intressant för studien. Detta visar på min bristande erfarenhet
av att intervjua och att jag inte alltid har hållit fokus på vad patienterna uttryckt.

Alla intervjuerna spelades in. Genom att småprata innan själva intervjun började hade både
patienten och jag glömt bort att intervjun spelades in så det var inget hinder under samtalets
gång. Under intervjuerna kom det upp saker som jag ville veta mer om men när de kom upp
var det inte lämpligt att avbryta. För att komma ihåg att återkomma till saken vid ett
lämpligare tillfälle skrev jag en anteckning, detta för att behålla fokus på informanten. Enligt
Dahlberg (1997) kan funderingar kring olika frågeställningar göra att man tappar fokus,
särskilt när man är en ovan intervjuare. När koncentrationen förloras, förloras också
öppenheten.

Analysarbetet kunde ha genoförts med en annan kvalitativ metod men Lindseth och Norbergs
(2004) beskrivning av den spiralformade rörelsen mellan naivt läsande, innebörder och
strukturanalys verkade relevant och tilltalande. Analysarbetet var spännande och jag lärde mig
mycket under tiden. Flera gånger under arbetets gång formulerades och omformulerades
innebörder, teman och subteman för att komma fram till den mest trovärdiga tolkningen. Det
går enligt Ricoeur (1976) alltid att argumentera för och emot en tolkning och det finns mer än
ett sätt att förstå en text. Under analysarbetets gång har jag haft en dialog med min
handledare, som också har läst texten, och därigenom deltagit i tolkningsprocessen. Genom
detta förfarande har jag funnit nya infallsvinklar och utvecklat min egen tolkningsförmåga.
Detta ökar resultatets trovärdighet. Tolkningarna som presenteras i arbetet är de som jag ser
som mest trovärdiga och kunde naturligtvis ha varit annorlunda om någon annan person utfört
dem. Tolkandet innebär enligt Ricoeur (1976) att ställa sig i textens tolkningsriktning d v s
från vad texten säger till vad texten handlar om.

I arbetet med att uppnå trovärdighet hos studien har jag följt det hermeneuetiska sättet att se
på validitet som innebär att följa den hermenuetiska cirkeln, eller den hermenuetiska spiralen.
Det innebär att meningen hos en text inte kan förstås om den inte sätts i samband med
helheten och helheten består av delar som endast kan förstås ur delarna. I arbetet börjar man
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med någon punkt och borrar sig successivt in genom att alternera mellan del och helhet. Man
får på så sätt undan för undan en fördjupad förståelse för båda (Alvesson & Sköldberg, 1994).
I denna studie handlar det om patienternas levda erfarenhet och deras unika upplevelse av
ECT-behandling. Tolkningen som jag har fått fram i analysarbetet anser jag vara trovärdig då
den stämmer väl överens med tidigare gjorda studier (Fujita m.fl., 2006; Hihn m. fl. 2006;
Kho m. fl. 2006, Prakash m. fl. 2006 och Taieb m. fl. 2001).

Resultatdiskussion
Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen i hela västvärlden, men trots det talas det
väldigt lite om psykiska sjukdomar. Den som blir psykiskt sjuk drar sig undan och isolerar
sig. Det enda umgänget blir den närmaste familjen och sjukdomen drabbar på så sätt även de
anhöriga. Patienterna upplever att de är en belastning och tankar på döden är vanliga och
suicidrisken är stor (Cullberg, 2000). Patienterna i denna studie beskrev hur de isolerade sig
mer och mer ju längre tiden gick och depressionen förvärrades. De undvek tidigt under
sjukdomen att tala med sina vänner och senare upplevde de det också ansträngande att tala
med sina anhöriga Detta stämmer väl med symtombilden vid en djup depression som enligt
Wasserman (2000) innebär att patienten isolerar sig mer och mer, initiativförmågan saknas
och patienten orkar inte bry sig om vad som händer. Detta innebär en stor belastning både på
patienten och omgivningen. När umgänget med patienten känns tungt ligger det enligt
Lökensgard (1997) nära till hands att bryta eller reducera kontakten. Upplevelsen av att inte
vara värd något och att ingen tycker om mig ökar. Patienten upplever då en ökad
stigmatisering. Därmed blir tankarna på döden mer och mer vanliga och suicidrisken ökar.
Detta stämmer även med Rajkumars m fl (2006) studie med patienter och anhöriga. Kunskap
om psykisk sjukdom måste spridas. Både vi som jobbar inom psykiatrin och patienterna själva
måste börja tala om hur psykisk sjukdom kan yttra sig och vilka behandlingsalternativ som
finns.

När vi blir sjuka vill vi bli bra så fort som möjligt. Viljan att bli bra driver oss att prova för oss
okända behandlingar. Efter en lång sjukdomsperiod med olika behandlingar som inte har
hjälpt står valet mellan döden och en behandling som man inte vet något om (Cullberg, 2000).
För de flesta patienterna i denna studie var ECT-behandling okänt innan de själva fick
erbjudande om behandling och de reagerade med rädsla och förvåning att en sådan
gammaldags behandling fortfarande används i Sverige idag. Trots att behandlingen lät
skrämmande ingav den ett hopp om att kunna bli bra. Patienterna upplevde en snabb
förbättring och redan efter sex till tio behandlingar kände de sig bättre. Enligt Wasserman
(2000) är ECT-behandling en beprövad och effektiv metod mot svåra depressioner och
effekten visar sig redan efter ett fåtal behandlingar. ECT-behandling har funnits länge och är
effektiv vid bl.a. djupa depressioner. Behandlingen har ibland fått dåligt rykte varför det
måste till mer forskning så att behandlingen ges på rätt grunder d v s till patienter med
diagnoser som vetenskapligt kan bevisas att ECT-behandling har effekt på (Cullberg, 2000).

Apati, brist på initiativförmåga och att inte orka engagera sig ingår i symptombilden vid en
djup depression (Cullberg, 2000). Patienterna varken orkar eller bryr sig om vad som händer
med dem, de har gett upp och behöver hjälp för att komma vidare. Patienterna behöver i det
läget hjälp med att fatta beslut om behandling (Lökensgard, 1997). Alla patienterna i studien
hade fått förslaget om ECT-behandling av personal inom specialistpsykiatrin. Ingen av
patienterna i studien kände sig tvingad till att genomgå ECT-behandling utan de kände att de
hade kunnat påverka beslutet. I Rajkumars m fl (2006) studie sa patienterna däremot att de
hade känt sig tvingade till att acceptera ECT-behandling. I Taiebs m fl (2001) studie sa några
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tonåringar att de inte kommer ihåg om de varit delaktiga i beslutet eller inte. Vårdandets
grundmotiv är att vilja patienten väl (Erikson, 1997). Vårdaren måste veta hur behandlingar
och procedurer ska genomföras. Men hon måste också veta vad hon gör och varför. Den
vårdvetenskapliga forskningen strävar efter att ge oss svar på detta. Vårdaren måste också
reflektera över sina handlingar så att vården blir etiskt riktig (Dahlberg, et.al, 2003).

I en skrämmande miljö är det viktigt att personalen skapar trygghet för patienterna
(Lökensgard, 1997). Varje patient är unik och behöver mötas utifrån sin livsvärld. I samtal
med patienten får vi ta del av hennes livsvärld så att vi kan anpassa vården efter patientens
behov (Dahlberg, et.al, 2003). Patienterna i denna studie berättade om lyhörd och
omhändertagande personal och om personal som knappt såg dem. Patienterna berättade också
om sin rädsla för att bli inlagda på en psykiatrisk vårdavdelning och känslan av att de som
vårdas där är annorlunda. Varje intagning på en institution innebär enligt Cullberg (1996)
större eller mindre grad av integritetskränkning och uppgivande av den egna autonomin. Från
inskrivningstillfället fråntas patienten det som tidigare gav identitet och självkänsla och
patienten blir beroende av personalens välvilja och intresse för att känna trygghet. Detta
stämmer väl överens med upplevelserna patienterna i denna studie hade. När de var
inneliggande på en vårdavdelning upplevde de sysslolöshet och avskärmning från det normala
livet. Patienterna upplevde också att personalen hade så mycket annat att göra att de inte hade
tid för dem. Kunskapen om ECT-behandling hos personalen utanför behandlingsavdelningen
upplevdes som bristfällig och en del personal förmedlade en rädsla för behandlingen som de
inte ville tala om. Patienterna hade då en önskan om att få tala med någon personal oavsett
profession, bara de hade kunskap om ECT-behandling, men detta blev inte tillgodosett. Enligt
Lökensgard (1997) vill de allra flesta deprimerade patienter ha kontakt. Det kan emellertid ta
lång tid att etablera en tillfredsställande kontakt och kommunikation med patienten på grund
av dennes emotionella dämpning och nedsatta tempo. Tystnad och långsamhet får inte hindra
att personalen kommunicerar med patienten. Det är viktigt att använda enkla meningar och att
inte ge för mycket information på en gång. Genom att visa att man tar patientens upplysningar
på allvar stimulerar man till fortsatt kommunikation. En vårdare som arbetar utifrån
livsvärldsperspektivet försöker förstå patientens tillvaro så som patienten själv förstår den.
Vårdvetenskap innebär att det alltid är patientens perspektiv som har företräde (Dahlberg
et.al, 2003). Trots att vårdaren menar väl kan vårdtagaren uppleva ett vårdlidande (Eriksson,
1994). Som vårdpersonal är samtalet ett redskap att kommunicera med patienterna. När
patienterna är tysta måste vi lära oss att tyda andra signaler från dem, så som kroppsspråk och
mimik (Lökensgard, 1997).

ECT-behandlingen pågick under flera veckor och för några patienter under flera år av och till.
Allteftersom tiden gick avdramatiserades behandlingen och blev en del av det normala livet.
Patienterna kom till behandlingsavdelningen på morgonen och när behandlingen var klar åkte
de hem igen för att ta det lugnt resten av dagen. Det var hemma hos familjen patienterna
kände sig trygga och helst ville vara. De patienter som hade långa behandlingsperioder såg det
som en del av sina vardagsrutiner och upplevde behandlingarna som en del av livet. Enligt
Antonovsky (1995) upplever människan en känsla av sammanhang när hon uppfattar livet
som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Genom att bejaka patientens sjukdom blir
patienten bekräftad och känner sig sedd (Lökensgard, 1997). När vårdaren tar till sig
patientens livsberättelse kan vården individanpassas och patienten känner sig delaktig i
vårdprocessen (Dahlberg, et.al, 2003). Patientens känsla av att ha positiv kontroll över sin
kropp, sitt välbefinnande och sitt lidande stärks. Patienten kan därmed påverka sin
livssituation på ett nytt sätt och uppleva välbefinnande trots sjukdom (Dahlberg, 1997;
Eriksson, 1994; Wiklund, 2003). I dagens stressade samhälle efterfrågas snabbverkande
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behandlingar som ger så lite bortavaro från hem och arbete som möjligt. Mer forskning
behövs för att vi ska kunna bedriva en vård som i första hand gagnar patienterna men också är
samhällsekonomisk.

Alla behandlingar ger positiva och negativa upplevelser som skiljer sig från patient till
patient. Negativa upplevelser accepteras så länge de positiva effekterna upplevs som viktigare
(Cullberg, 2000). Patienterna i denna studie hade negativa upplevelser av huvud- och
muskelvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, rädsla för narkosen och
behandlingsproceduren samt för att få hjärnskador. Patienterna beskrev att rädslan var störst
inför den första behandlingen för att därefter avta ju mer kunskap och erfarenhet de fick av
behandlingen. Muskelvärken upplevdes också värst efter första gången för att sedan liksom
träningsvärk försvinna efter hand. Huvudvärken var däremot slumpvis förekommande och
patienterna visste aldrig när de skulle drabbas eller slippa den. Rädslan bestod av att något
skulle gå fel i huvudet under behandlingen. Detta framkom även i Rajkumars m fl (2006)
studie och i Taiebs m fl studie (2001). En annan negativ upplevelse var minnesförlust, vilket
också förekommer i flera tidigare studier (Fujita m.fl., 2006; Hihn m. fl. 2006; Kho m. fl.
2006 Prakash m. fl. 2006 och Taieb 2001). Alla patienter drabbades av minnesförlust. De
flesta förlorar bara närminnet men det finns även ett fåtal som drabbas av mer omfattande
minnesförlust. I denna studie är det en patient som upplever att långtidsminnet är påverkat av
ECT-behandlingen. I Taiebs m. fl studie (2001) är det en tonåring där långtidsminnet har
drabbats. Cullberg (2000) beskriver huvud- och muskelvärk, muntorrhet, yrsel, illamående
och minnesförlust som biverkningar vid ECT-behandling. Enligt Culberg (2000) kan
minnesförlust drabba både långtids- och korttidsminnet. Påverkan på långtidsminnet förklarar
Cullberg (2000) mer som en effekt av depressionen än av ECT-behandlingen. I litteraturen för
övrigt beskrivs mest påverkan på korttidsminnet. Det finns få studier gjorda på hur patienter
upplever ECT-behandling så här behövs mer forskning. Vi behöver mycket mer kunskap om
både negativa och positiva effekter av ECT-behandling för att kunna bedriva en säker och
evidensbaserad vård (Dahlberg, et.al, 2003).

Efter några få ECT-behandlingar börjar patienterna bli bättre och deras gamla ”jag” kommer
sakta tillbaka. Patienterna återvänder till livet med en ny erfarenhet. De har genomlevt en svår
sjukdomsperiod men vet nu att om de skulle återinsjukna finns det en behandling som hjälper
(Cullberg, 2000). Alla patienterna i denna studie är nöjda med ECT-behandlingen och ser den
som avgörande för att de fortfarande lever. När patienterna blev bättre blev de medvetna om
hur lite de vet om ECT-behandling. Även om de själva hade fått ECT-behandling upplevde de
att deras kunskap om behandlingen var liten. De önskade då få mer information men upplevde
att det var svårt att få så mycket information som de efterfrågade. Informationen upplevdes
otillräcklig dels genom att det var lite information och dels att den gavs innan behandlingen
påbörjades, då deras kognitiva förmåga var nedsatt. Detta stämmer väl överens med
Rajkumars m fl studie (2006) och Taieb m fl (2001) studie som beskriver patienters och
anhörigas upplevelser av ECT-behandling och där de efterlyser mer information om
behandlingen. De enda som inte efterfrågade mer information var föräldrarna till tonåringarna
(Taieb m. fl. 2001). Mer information om ECT-behandling måste bli tillgänglig. Den första
informationen måste vara enkel för att senare följas upp med ett mer omfattande material. För
att informationen ska kunna ges utifrån ett patientperspektiv behöver fler studier göras där
patienterna själva får berätta om sina upplevelser (Dahlberg, et.al, 2003).

Avslutande reflektioner
Grunden för vårdande är att vilja en annan människa väl enligt Eriksson (1987). Varje
människa har också enligt hälso- och sjukvårdslagen rätt till en personligt anpassad vård.
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Detta stämmer väl överens med vårdvetenskapen där hänsyn ska tas till patientens livsvärld
och utgå från dennes behov av vård och omsorg. För att få del av patienternas livsvärld måste
vi lyssna till deras berättelser. I denna studie berättade patienterna att det aldrig hade funnits
någon som hade bett dem att berätta om sina upplevelser av ECT-behandlingen.  Genom att
inte lyssna på patienterna får vi inte reda på vad patienterna önskar och dessutom går vi miste
om mycket kunskap som bara de som har genomgått ECT-behandling har.

Vården måste hela tiden vidareutvecklas och behandlingsmetoder måste vara förankrade för
att få användas. Inom den psykiatriska vården kan vi inte ta prover för att fastställa diagnoser
och behandlingar utan där utgör samtalet ett redskap för hur vården blir. Alla som jobbar
inom vård och omsorg måste vara lyhörda inför patienterna och då gäller det inte bara att
lyssna utan också vara observant på andra sätt som patienterna kan förmedla sig på t ex
kroppshållning, mimik och olika gester. Genom att vara lyhörda kan vi skapa en god
vårdrelation med patienten som är till gagn för tillfrisknandet. Den nya kunskapen kan sedan
också vara till nytta för kommande patienter.

Fortfarande en bit in på 2000-talet talas det väldigt lite om psykisk sjukdom trotts att den
psykiska ohälsan ökar över hela västvärlden och människor från alla samhällsklasser drabbas.
När någon drabbas av psykisk sjukdom påverkas även omgivningen. Belastningen blir stor på
familj och vänner som kanske inte orkar med patienten utan drar sig undan. Patienterna som
redan var djupt deprimerade och kände sig värdelösa känner sig då också som en belastning
för sin omgivning. Patienterna isolerar sig och känner sig stigmatiserade. Tankarna på döden
kommer och suicidrisken ökar. I den situationen behövs en behandling som är effektiv och
som ger snabb förbättring.

Utifrån det som patienterna i denna studie har berättat är ECT en behandling som ger snabb
effekt och som räddade deras liv. För att få mer belägg för dessa patientupplevelser behöver
det göras fler studier ur ett patientperspektiv.
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Bilaga 1
Diagnostiska kriterier för depression enligt DSM-IV

Egentlig depressionsepisod

A Minst fem av följande symtom har förekommit under samma tvåveckorsperiod. Detta
har inneburit en förändring av personens tillstånd Minst ett av symtomen (1)
nedstämdhet eller (2) minskat intresse eller glädje måste föreligga.

Obs: inkluderar ej symtom som uppenbart beror på somatisk sjukdom/skada eller på
stämningskongruenta vanföreställningar eller hallucinationer.

(1) nedstämdhet under större delen av dagen, så gott som dagligen, vilket bekräftas
antingen av personen själv (t ex känner sig ledsen eller tom) eller av andra (t ex ser
ut att vilja gråta) Obs: hos barn och ungdomar irritabilitet förekomma.

(2) klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter
under större delen av dagen, så gott som dagligen (vilket bekräftas antingen av
personen själv eller av andra)

(3) betydande viktnedgång (utan avsiktligt banta) eller viktuppgång (t ex mer än
femprocentig förändring av kroppsvikten under en månad), eller minskad
alternativt ökad aptit nästan dagligen. Obs: Ta också med i beräknigen om
förväntad viktökning hos barn har uteblivit.

(4) sömnstörning (för lite eller för mycket sömn nästa varje natt)
(5) psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen (observerbar för

omgivningen och inte enbart en subjektiv upplevelse av rastlöshet eller tröghet)
(6) svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen
(7) känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor (vilka kan ha

vanföreställningskaraktär) nästa dagligen (inte enbart självförebråelser eller
skuldkänslor över att vara sjuk)

(8) minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som
dagligen (vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra)

(9) återkommande tankar på döden (inte enbarträdsla för at dö), återkommande
självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har
planerat för självmord

B Symtomen uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression (se sid 126)

C Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt
eller andra viktiga avseenden.

D Symtomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex
missbruksdrog, medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada (t ex hypotyroidism).

E Symtomen förklaras inte bättre med sorgreaktion, dvs den depressiva symtomatologin
har varat längre än två månader efter en närståendes bortgång eller karaktäriseras av påtaglig
funktionsförsämring, sjuklig upptagenhet av känslor av värdelöshet, självmordstankar,
psykotiska symtom eller psykomotorisk hämning.
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Intervjuguide

Inledande fråga: Berätta om dina erfarenheter och upplevelser av ECT-behandling

1. Hur upplevde du din ECT-behandling?

2. Hur upplevde du beslutet om ECT?

3. Hur upplevde du behandlingstiden?
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Brev till verksamhetschef

Kurs: Uppsatsarbete 15 hp Växjö Universitet
Studerande:Monica Carlsson Institutionen för vårdvetenskap

Hemmesjö Tomasgård och socialt arbete
360 43 ÅRYD

Tel: 0470-77 55 42
Datum: 071113

Till Verksamhetschef

Problemområde
Omvårdnad är både en vetenskap och en praktisk verksamhet och utgör basen i
sjuksköterskans profession. I dag finns stora problem med att integrera teori och praktik i
omvårdnaden då omvårdnad som vetenskaplig profession är relativt ny. Därför är det
angeläget att undersöka vilka möjligheter sjuksköterskan har att integrera vetenskap med
beprövad erfarenhet utifrån den utbildning de har och utifrån den verksamhet de befinner sig
i.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att utifrån patienter som får ECT-behandling undersöka hur de upplever
sin behandling.

Hur upplever patienter ECT-behandling?

Metod
Godkänns ansökan om att få genomföra studien kommer avdelningsföreståndarna att tillfrågas
om att välja ut personer som uppfyller kriteriet för studien. Detta innebär patienter som har
fått ECT-behandling. Informanterna kommer att kontaktas per telefon för vidare information.
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av semistrukturerade frågor vid enskilda
intervjuer som beräknas ta en timme vardera. Intervjun kommer att bandas och materialet
bearbetas sedan kvalitativt.

Tillstånd
Tillstånd att genomföra intervjun

 Godkännes  Godkännes ej

Verksamhetschefens underskrift:___________________________________________

För mer detaljerad information var vänlig se bilagd projektplan

Studerandes underskrift:__________________________________________________
Monica Carlsson
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Brev till avdelningsföreståndare

Kurs: Uppsatsarbete 15 hp Växjö Universitet
Studerande. Monica Carlsson Institutionen för vårdvetenskap
Hemmesjö Tomasgård och socialt arbete
360 43 ÅRYD
Tel: 0470-77 55 42
Datum: 08-02-11

Till avdelningsföreståndare på vårdavdelning
Omvårdnad innebär både vetenskap och praktisk verksamhet. Denna studie vill utifrån
sjuksköterskans professionella omvårdnadskunskaper beskriva den omvårdnad hon kan ge till
patienter som får ECT-behandling. Studien kan bidra med att synliggöra olika aspekter av
omvårdnad, vilket gynnar sjuksköterskorna, då omvårdnad är sjuksköterskornas väsentligaste
uppgift. Studien kan också medverka till utveckling och förbättring inom området.

Vill du som avdelningsföreståndare hjälpa till att förmedla kontakt med patienter som
genomgått ECT-behandling?

Syftet
Syftet med studien är att utifrån patienter som får ECT-behandling undersöka hur de upplever
sin behandling.

Studien kommer att bestå av enskilda intervjuer med fem till sju patienter som fått ECT-
behandling. Intervjuaren kommer att ha syftet som stöd under intervjuerna. Alla intervjuerna
kommer att spelas in på band. För att medverka i studien ska följande kriterier vara uppfyllda:
patient som fått ECT-behandling. Efter förfrågan om deltagande, som sker med hjälp av
avdelningsföreståndarna, kontaktas deltagarna per telefon och får vidare information.

Etisk avvägning
Deltagandet i studien är helt frivilligt. De medverkande kan när som helst avbryta sitt
deltagande utan att ange orsak. Garantier om konfidentialitet lämnas då inga uppgifter som
kan identifiera enskilda personer eller avdelningar kommer att redovisas. Band och intervjuer
kommer att bevaras oåtkomligt för alla utom undersökaren och dennes handledare. Före
intervjuerna förklaras de etiska aspekterna ytterligare en gång för att inga missförstånd ska
uppstå.

Studerandes underskrift:_______________________________________________
             Monica Carlsson
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Informationsbrev till informanter

Till patienter som genomgått ECT-behandling

Förfrågan om deltagande i en studie

Ett forskningsprojekt har påbörjats med syfte att undersöka hur patienter som genomgått
ECT-behandling upplevde sin behandling. Patienternas egna synpunkter på behandlingen är
viktiga att beakta för att kunna utveckla och förbättra vården.

Om Du samtycker till att delta i studien skriver du ditt namn och telefonnummer på den
bifogade blanketten. Lägg sedan blanketten i svarskuvertet och skicka det till adressaten. Du
kommer därefter att bli kontaktad för att bestämma när intervjun kan äga rum.

Deltagande i studien är helt frivilligt. Även om du vill vara med nu kan deltagandet när som
helst avbrytas, alltså när du själv önskar. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt
deltagande kommer det inte att påverka din framtida vårdkontakt inom hälso- och sjukvården.
Har du några frågor så hör gärna av dig till mig på telefonnumret nedan. Annars hör jag av
mig till dig så att vi kan komma överens om när och var vi ska träffas.

Intervjun tar cirka en timme och kommer att spelas in för att inget av det som sägs ska gå
förlorat eller glömmas bort. Det är bara jag och min handledare som kommer att lyssna på
bandet och i övrigt kommer det att förvaras så att inga obehöriga kommer åt det. Inga
personnamn eller andra detaljer som kan röja din identitet kommer att finnas med på några
utskrifter. Det innebär att ditt namn eller detaljer som kan röja din identitet inte kommer att
användas.

Växjö 08-02-11

Handledare för studien är
Monica Carlsson Mikael Rask
Leg. sjuksköterska, magisterstuderande Universitetslektor, PhD
Tel 0470 - 77 55 42 Tel. 0470 – 70 83 30

Växjö Universitet Växjö Universitet
Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för vårdvetenskap
och socialt arbete och socialt arbete



Bilaga 5 2 (2)

Förfrågan om deltagande i studien om patienters upplevelse av ECT-behandling

Jag deltar gärna i studien.

Namn:___________________________________________________________

Telefonnummer:___________________________________________________

Önskemål om när jag vill bli uppringd:_________________________________
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Tabell 1

Tematisering

Subtema
Tema

Att få en gammaldags behandling

Att associera till något hemskt

Att inte veta vad som ska hända

Rädsla inför det okända

Att vara sjuk länge

Att prova en ny behandling
Det sista hoppet

Att inte få tillräckligt med information

Att inte vilja besvära vårdarna

Att inte veta vilka som ska ta hand om mig

Önskan om trygghet

Att vilja bli bra

Att bli omhändertagen

Att vänta på behandling

Överlämna sig till behandling

Att vara inneliggande på en
psykiatriskavdelning

Att få behandling i öppenvård

Att försöka upprätthålla vardagslivet

Att få minnesförlust

Att få ont i huvudet
Upplevelser av obehag

Att inte överleva

Att inte vilja leva

Att se döden som en utväg

Vägen tillbaka till livet
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Tabell 2

Analysförfarandet för ett tema

Meningsbärande enheter Kondensering Subtema Tema

Alltså är man normal så är
det ju ganska skrämmande,
men just då var jag ju så
himla dålig så då var jag nog
ganska borta//jag brydde mig
nog inte så jätte mycket då
jag var så nere

Inte orka bry sig Associera till
något hemskt

Rädsla inför det
okända

.. man har trott att nu
äntligen biter medicinen och
så ramlar man dit…. Då
insåg jag att när jag fick den
här möjligheten .. det var
inget jag tvekade på.

Det finns en
behandling som
kanske hjälper

Jag vill prova en
ny behandling

Hopp

..så kommer jag och då möts
man av leenden och hur är
det och dom kommer ihåg
sköterskorna saker vet du
hur är det med min katt nu
och det blir lite personligt

Sköterskorna bryr sig Sköterskorna tar
hand om mig

Trygghet


