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Titel: Depression – erfarenheter av livskvalitet hos vuxna 

Författare: Henny Carlberg Lindqvist och Louise Thuvesson 

 

Sammanfattning 
Många av oss kommer någon gång i livet att drabbas av depression och enligt forskning blir 

sjukdomen allt vanligare. Syftet var att belysa bestämningsfaktorer rörande upplevd 

livskvalitet hos vuxna med depression. Metoden en systematisk litteraturstudie genomfördes 

med induktiv ansats där 12 vetenskapliga artiklar utgör grunden för resultatet. Resultatet 

visade att samhörighet, familjen och vården var faktorer som påverkade livskvaliteten 

positivt. Samtidigt som ensamhet, vardagssysslor och försämrad sexuell hälsa bidrog till 

försämrad livskvalitet. Slutsatsen blev att samhörighet, i familjen eller med andra, är den 

viktigaste delen i att få en så god upplevelse av livskvalitet som möjligt under depressionen. 

Detta då det skapar en viktigt med trygghet och ett stöd från människor runt omkring 

patienten.   

 

 

Nyckelord; depression, erfarenheter, livskvalitet och litteraturstudie. 
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1. Inledning 
Människor lider av psykisk ohälsa över hela världen och cirka 450 miljoner 

människor är drabbade (WHO, 1995). Nationalencyklopedin (1994) definierar psykisk 

ohälsa som störningar i upplevelser och beteenden hos människan. Häggström (2011) 

beskriver att 7 % av kvinnorna och 5% av männen i Sveriges befolkning lider av 

depression som är en form av psykisk ohälsa. Häggström (2011) beskriver depression 

som en av våra största folksjukdomar i Sverige. Sjuksköterskor bär ett stort 

omvårdnadsansvar som delas in i fyra följande kategorier, förebygga sjukdom, främja 

hälsa, återställa hälsa och minska lidande enligt ICN (2005). Som blivande 

sjuksköterskor önskar vi uppnå god omvårdnad enligt ICN (2005) och genom denna 

litteraturstudie hoppas vi öka förståelsen för patienter som lider av depression. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Depression  
 

En depression kan orsakas av förändringar i vardagen, ökad stress eller vid sjukdom 

Wasserman (2010). Det är vanligt att depression förekommer i samband med sjukdom 

och fysiska skador (SBU, 1999). Det som händer vid depression är att hjärnans 

signalsubstanser kommer i obalans. Sjukdomen kan påverka känslolivet, 

initiativförmågan och sömnen. Vid depression är det vanligt att uppleva lidande och 

socialt obehag (Wasserman, 2010). Forskning visar att depressionssjukdom blir allt 

vanligare och att tillståndet kommer fortsätta öka på grund av samhällets ökade krav. 

Idag är kraven i skolan högre, arbetslösheten ökar och media påverkar ungdomar mer 

än någonsin (Allgulander, 2008). Inom den somatiska sjukvården blir depressionerna 

kraftigare och de depressiva perioderna längre (Wasserman, 2000).  

 

2.2 Depression – att ställa diagnos 

Vid diagnostisering tas det hänsyn till hereditet, sjukdomsanamnes och aktuell 

livssituation (Häggström, 2011). För att kunna ställa diagnosen depression används 

diagnostic and statistical manual of mental disorder (DSM-IV) vilket är en 

diagnosmanual där patienten ska ha minst fyra av följande sju symtom: viktnedgång 
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eller viktuppgång orsakad av förändrad aptit, sömnstörning på grund av ökad trötthet 

eller svårigheter att somna, agitation eller hämning, svaghetskänsla i form av bristande 

energi, skuldkänslor och känsla av att vara värdelös, minskad koncentrationsförmåga 

och slutligen tankar på döden, självmordförsök och självmordsplaner (Allgulander, 

2008).  För att en person ska få diagnosen depression ska symtomen orsaka lidande 

och försämrad funktion på arbetet, socialt och i andra viktiga sammanhang 

(Häggström 2011, Allgulander 2008). 

 
2.3 Behandling 

Patienter som lider av depression har behov av empati och förståelse. Det 

psykologiska stödet är av stor betydelse och anses vara en viktig del i behandlingen 

(Häggström, 2011). 

Förstahandsval när det gäller antidepressiva läkemedel är SSRI (selektiva serotonin 

återupptagshämmare) och SNRI (Serotonin och noradrenalin återupptagshämmare). 

Dessa båda läkemedelsgrupper har få biverkningar i jämförelse med andra 

antidepressiva läkemedelsgrupper. Huvudvärk, illamående och viktökning kan 

förekomma. Sexlusten och förmågan att få orgasm kan förändras på ett negativt sätt 

vilket kan ställa till problem för många sexuellt aktiva människor. Nackdelen är att det 

kan ta upp till två månader innan effekt ses och det finns risk för att hämningar släpps 

i början av behandlingen vilket kan öka risken för självmordsförsök (Allgulander, 

2005). Allgulander (2008) påtalar att antidepressiva läkemedel benämns som 

”lyckopiller” bland befolkningen. Vissa patienter tror att deras personlighet ska 

förändras och att de ska uppnå underverk som de tidigare inte lyckats med i livet. 

Sådana effekter har inte antidepressiva läkemedel även om de kan rädda livet på en 

svårt deprimerad person. 

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är ett annat behandlingsalternativ. Behandlingen 

innebär att man framkallar ett epileptiskt anfall genom att ge en elektrisk stöt mot den 

minst dominanta hjärnhalvan. Detta sker under narkos tillsammans med 

muskelavslappnande läkemedel. Behandlingen har få biverkningar men 

minnesstörningar finns rapporterade. Vanligast är att äldre människor med 

återkommande depressiva skov får behandlingen men det finns ingen aktuell 

forskning på att ECT skulle skada yngre människor (SBU, 2004).  
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2.4 Livskvalitet 
 

Att drabbas av depression kan innebära försämrad livskvalitet (Häggström, 2011). 

Birkler (2007) definierar livskvalitet som en subjektiv bedömning av hur man ser på 

sin hälsa beroende på kultur, normer och intressen. Livskvalitet handlar i grunden om 

att ha det bra, känna engagemang och kärlek. Att känna sig nedstämd, ha ångest eller 

att uppleva en ökad ensamhet kan vara känslor som försämrar livskvaliteten. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att den som är drabbad av sjukdom också kan känna hög 

livskvalitet. Enligt WHO definieras livskvalitet enligt följande; ”Individens 

uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang 

som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och 

intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och 

psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till 

betydelsefulla händelser i livsmiljön” (WHOQOL Group, 1995). 

 

2.5 Hälsorelaterad livskvalitet 

I omvårdnadsforskning brukar begreppet hälsorelaterad livskvalitet användas för att 

begränsa begreppet till patientens subjektiva upplevelse av hälsa, både fysiskt och 

psykiskt under sjukdomsperiod. Begreppet innefattar fem olika kategorier som 

beskriver patientens psykiska hälsa, fysiska hälsa, vardagliga funktion, patientens roll 

i olika aktiviteter och generell upplevelse av hälsa. Livskvaliteten i samband med 

sjukdom påverkas beroende på levnadsstandard, utbildning och ekonomisk status. 

Faktorer som begreppet utesluter är till exempel kontakten med familj och 

social/kulturell fritid som då är mer relaterat till det stora begreppet livskvalitet. 

Patientens roll i behandlingen blir viktig och sambandet mellan patientens upplevelser 

och patientens faktiska förmågor blir uppmärksammade (Ferras, J. Johnsson, Z,J. 

Wilbur, E. Larson, J, 2005).  

Ett vanligt användningsområde för hälsorelaterad livskvalitet inom 

omvårdnadsforskningen är att utföra mätningar innan och efter patienten genomgår en 

ny behandling (Mccabe & Cronin, 2011).  Att använda mätningar av hälsorelaterad 

livskvalitet på patienter kan hjälpa sjuksköterskor att identifiera grupper som riskerar 

att utveckla en försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Det gör att sjuksköterskor tidigt 

kan gå in med hälsopromotiva insatser för att hjälpa patienten att förbättra sin 

psykiska hälsa (Calvert, Isaac & Johnson, 2012). För att mäta hälsorelaterad 
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livskvalitet använder forskarna olika formulär med frågor och självskattningsskalor. 

Den vanligaste är ett frågeformulär som benämns SF-36 och är ett registrerat verktyg 

som består av 36 frågor som innefattar faktorer som kan påverka den hälsorelaterade 

livskvaliteten (O’Connor, 2012).  

 

2.6 Teoretisk referensram 

Kirkevold (2000) beskriver att Joyce Travelbees mellanmänskliga relationsteori består 

i att människan är unik och aldrig kan ersättas av någon annan. Oavsett om två 

människor utsätts för samma sjukdom/problem kan upplevelserna skilja betydligt från 

varandra. Alla upplevelser är subjektiva. Sjuksköterskan bör hjälpa patienten att klara 

av upplevelserna vid sjukdom och finna en mening i sina upplevelser. 

 

Kommunikationen är väldigt viktig och som sjuksköterska ska man förhålla sig till 

patientens upplevelser och inte enbart till diagnosen. Detta är en förutsättning för att 

kunna skapa en relation och senare kunna känna empati, även om detta inte är möjligt 

i alla situationer. Empati är i sin tur en förutsättning för att kunna sympatisera och 

känna förståelse för patientens lidande. För att relationen ska bli trovärdig bör båda 

parterna, sjuksköterska och patient, känna tillit till varandra. Det innebär att båda 

parterna är ansvariga för sitt handlade och avgörande för hur relationen ska utformas. 

En god relation är en förutsättning för att kunna ge god vård som hjälper patienten 

genom svårigheter och minskar lidande (Kirkevold, 2000). Vidare beskrivs att 

människan är unik och kommer uppfatta problem på olika sätt. Sjuksköterskan har en 

viktig funktion i att minska lidande och på sikt främja livskvaliten hos patienter. 

Hagström (2011) menar att en person som lider av depression är i behov av empati 

och förståelse kring sin situation vilket väl överensstämmer med Travelbees tankar om 

att varje människa är unik och alla upplevelser är subjektiva (Kirkevold, 2000). 
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3. Problemformulering 

En stor del av befolkningen i Sverige riskerar att någon gång i livet drabbas av 

depression. Den som drabbas av depression riskerar att uppleva ett lidande och 

minskad livskvalitet enligt Allgulander (2008).  Häggström (2011) visar på ett 

växande problem där depression blir allt vanligare och fler människor kommer 

uppleva försämrad livskvalitet. SCB (2006) rapporterar att den svenska befolkningens 

psykiska hälsa är försämrad och kommer fortsätta i den negativa trenden. Eftersom att 

problemet med depression beskrivs bli vanligare kommer sjuksköterskor troligtvis 

komma i kontakt med deprimerade personer i större utsträckning än tidigare 

oberoende av vart de jobbar. Genom att utforska faktorer som påverkar livskvaliteten 

vid depression ses möjligheten till att bättre förbereda sjuksköterskan för mötet med 

den deprimerade patienten. Ökad kunskap bland vårdpersonal såsom sjuksköterskor 

ger således en större möjlighet att förbättra livskvaliteten för de patienter som drabbas 

av depression. 

 

4. Syfte 
Studiens syfte var att belysa bestämningsfaktorer rörande upplevd livskvalitet hos 

vuxna med depression. 
 

5. Metod  
 

En systematisk litteraturstudie genomfördes vilket innebär att data från vetenskapliga 

artiklar eller rapporter sammanställs på ett systematiskt sätt för att få fram ett nytt 

resultat utifrån ett väl formulerat syfte. I processen ingår delar som att systematiskt 

söka data från relevanta databaser, kritiskt granska materialet och sedan sammanställa 

ett nytt resultat inom det valda området. Problem påträffas oftast ute i verksamheten 

undertiden sjuksköterskan utför sitt arbete(Forsberg och Wengström, 2008). 

 

5.1 Inklusions kriterier 

Artiklar som inkluderades i studien skulle vara relevanta för uppsatt syfte samt vara 

publicerade mellan åren 2005-2012 för att få resultat från så ny forskning som möjligt. 

Valet föll även på att enbart inkludera vuxna människor, vilka i arbetet definieras som 

personer över 18 år.  Artiklarna skulle vara peer-reviewed och skrivna på engelska 

eller svenska.  
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5.2 Sökförfarande och urval  

 Databaserna Cinhal, Pubmed och psycinfo användes för att söka aktuell forskning 

som berörde det valda området. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska sökorden 

vara relevanta för syftet och valda sökord som användes var följande, depression, 

quality of life, experience, suffering, nursing och mental illness. Sökorden togs fram 

genom att först göra provsökningar i de valda databaserna, via detta förfarande 

framkom hur många träffar respektive sökord genererade. Depression and quality of 

life var det sökordet som matchade vårt syfte bäst. Utifrån sökningarna valdes 96 

abstrakt ut och lästes. Utifrån uppsatt syfte och inklusionskriterier valdes 50 artiklar ut 

som lästes i fulltext. Av dessa valdes 15 artiklar ut för vidare kvalitetsgranskning. 

Efter granskningen exkluderades ytterligare 3 artiklar och resterande 12 artiklar 

inkluderades i studien.   

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Inkluderade artiklar kvalitetsbedömdes enligt Forsberg och Wengströms 

kvalitetsgranskningsmallar (2003) och bedömdes ha medel eller hög kvalitet. Dessa 

artiklar med medel eller hög kvalitet hade ett tydligt syfte och forskarna beskrev sina 

begränsningar. Urvalet finns tydligt beskrivet och validitet och reliabiliteten 

diskuteras. Forskarna har i studien använt standardiserade instrument och 

diagnosmanualer så som SF36 och DSM-IV. Redovisning kring bortfall finns med i 

de artiklarna som vi valt att inkludera i vår studie. Artiklar som bedömdes ha låg 

kvalitet exkluderades. Artiklarna granskades först enskilt för att sedan gemensamt 

diskuteras, sammanställas och värderas. Detta för att granskningen skulle bli så 

tillförlitlig som möjligt för att sedan enbart inkludera artiklar med hög eller 

medelkvalitet. I studien inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier som 

beskrev erfarenheter av livskvalitet. I bilaga 3 presenteras de använda 

kvalitetsgranskningsmallarna från Forsberg och Wengström (2008) som modifierades 

innan användning då alla frågor ej var relevanta. 

   

5.3 Analys 

En modifierad innehållsanalys användes. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

kännetecknas en innehållsanalys av ett systematiskt och stegvist arbete där data 

klassificeras för att kunna identifiera olika mönster och teman. Detta för att beskriva 
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specifika fenomen som hittats i artiklarna. Analysen går inledningsvis ut på att hitta 

meningsenheter som kondenseras, kodas och kategoriseras (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). 

Artiklarna lästes återigen igenom enskilt för att sedan gemensamt sammanställa olika 

meningsenheter med liknande innehåll från de olika artiklarna. För att lättare 

systematisera meningsenheterna användes post-it-lappar där olika meningar och ord 

som svarade på syftet skrivits upp. Dessa meningsenheter kodades och 

kategoriserades för att få fram ett nytt resultat utifrån de valda artiklarna. Koderna 

togs fram med hjälp av understrykningspenna, där ord i de kondenserande 

meningsenheterna ströks under för att sedan bli en kod och vidare till en 

underkategori. Underkategorierna delades sedan in två huvudkategorier. Resultatet av 

analysen blev två huvudkategorier med vardera tre underkategorier. I Tabellen 

nedanför redovisas ett exempel på analysprocessen. Valet av att använda en induktiv 

analysmetod gjorde det möjligt för oss att utforska ämnet utan att först ha en teori om 

vad resultatet skulle innehålla. Det medförde att det blev enklare att lägga 

förförståelsen åt sidan och få fram objektiv fakta (Forsberg och Wengström, 2008). 

 

Exempel på analysprocess: 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Familj och 

bekanta har en 

god effekt på 

upprätthållandet 

av livskvalitet hos 

patienter med 

depression. 

Familjen och 

bekanta har en 

god effekt på 

livskvaliteten 

Livskvaliteten 

ökas av familj 

och vänner   

Familjen Ökad 

livskvalitet 

Att inte kunna 

genomföra 

vardagliga sysslor 

ansågs förenade 

med ökat lidande. 

Att inte kunna 

sköta 

vardagliga 

sysslor 

medförde 

lidande 

Vardagssysslor 

skapade 

lidande 

Vardagssysslor Minskad 

livskvalitet 

 

6. Forskningsetiska övervägande 

Inkluderade vetenskapliga artiklar har alla fört ett forskningsetiskt resonemang vilket 

är ett krav enligt Forsberg och Wengström (2008). Fokus har legat på frivilligt 
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deltagande och att när som helst ha möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien. 

Forskarna har garanterat anonymitet för alla deltagarna. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är det viktigt att identifiera sin egen förförståelse innan sökandet 

av material börjar. Risken finns att artiklar som överensstämmer med forskarnas 

förkunskap väljs ut. Vi har valt att välja ut artiklar objektivt som matchar vårt syfte. Vi 

har försökt lägga vår förförståelse åt sidan i urvalet av artiklar.  

 

7. Resultat 

Analysen ledde fram till de två huvudkategorierna ökad- respektive minskad 

livskvalitet. Faktorer förenade med ökad livskvalitet var samhörighet, familj samt 

upplevelse av en bra vård och omhändetagande. Dess motsats, minskad livskvalitet 

var förknippad med ensamhet och otillräcklighet. Huvudkategorierna presenteras i 

nedan resultatredovisning med stöd av tillhörande underkategorier som rubriker. 

  

7.1 Ökad livskvalitet 

7.1.1 Samhörighet 

Samhörighet ansågs vara viktigt för att livskvaliteten ska vara god och möjligheterna 

för att tillfriskna ökade i andra människors närvaro. Att känna sig behövd och 

uppskattad var för många otroligt uppskattat (Lempp et al, 2011).  

Patienterna beskrev samhörigheten som en viktig del för att minska lidandet som 

många gånger gjorde sig påmind i samband med ensamhet. Bernstein, Lee, Pars & 

Young (2007) kan bekräfta med sin studie att patienterna upplevde förbättrad 

livskvalitet när ett socialt nätverk bildades och familjen involverades i vården. 

Patienter som deltog i sociala verksamheter och kände samhörighet upplevde ett bättre 

mående på grund av att tankarna inte enbart fokuserade kring negativiteten som 

sjukdomen bidrog till (Laarhoven et al, 2011).  

 

7.1.2 Familjen 

När familjen involverades i vården skapades trygghet vilket minskade lidandet enligt 

patienterna. Att tillsammans med familjen jobba mot ett gemensamt mål om förbättrad 

hälsa ansågs stärkande (Baigi, Haglund & Skärsäter, 2006). 
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Kvinnor med post partum depression upplevde att familjen var väldigt viktig i 

samband med förlossningen men framförallt efteråt. Kvinnor som ville skada sig 

själva eller sitt barn blev hjälpta av sin familj som stöttade och räddade situationen 

(Tychey et al, 2008). Patienter upplevde att i familjen fanns en förståelse som var svår 

att finna hos andra. Familjen var införstådd i patientens problematik och bakgrund 

redan från början vilket gjorde att patienten kände trygghet men även en känsla av 

hopp(Page et al, 2009). Familjen var också en skyddande resurs som kunde lösa 

problem som patienten själv inte orkade med för stunden. Det kunde t.ex. handla om 

att skicka in läkarintyg till olika myndigheter eller att köra patienten till olika 

behandlingar(Reif et al, 2011). En kvinna beskrev att hon vågade ifrågasätta 

sjukvården och olika läkemedel, då hennes make följde med på hennes läkarsamtal, 

vilket hon inte hade vågat om hon vore ensam(Inglesias & Prieto, 2012). 

 

7.1.3 Vård och behandling 

Patienterna upplevde ökad känsla av ensamhet och minskad livsglädje innan 

sjukvårdspersonal bekräftade deras problematik och en diagnos ansågs vara en lättnad. 

I samband med diagnostisering uppgav patienterna att de fick förklaring till varför 

deras psykiska hälsa hade förändrats och det var betydligt lättare att acceptera 

känslorna som depressionen medförde (Lima & Fleck, 2010). 

Deltagarna upplevde sig hjälpta av coping och moraliskt stöd. Detta minskade 

patienternas depressiva symptom och var en viktig del genom hela vårdprocessen för 

majoriteten av deltagarna i studien. Patienterna menade att de kände sig sedda och att 

de fick mer delaktighet i vården vilket upplevdes ha en god effekt på livskvaliteten 

(Laarhoven, Schilderman, Bleijnerberg, Donders, Vissers, Verhagen & Prins, 2011). 

Patienter som deltog i en studie där stor del av behandlingen bestod av fysisk aktivitet 

i form av träning dagligen upplevde förbättrad livskvalitet. Att vara fysiskt trött bidrog 

till bättre sömn och konsekvensen blev att patienterna uttryckte redan efter två veckor 

förbättrat psykiskt mående. För patienter med läkemedelsbehandling påverkas 

livskvaliteten positivt. Begränsningarna som depressionen medförde lindrades av 

läkemedelsbehandlingen och vardagen underlättades. En patient uttryckte att en 

lättnad var att klara av att handla på egen hand (Lima & Fleck, 2010). Detta bekräftas 

av Dombrovski et al (2007) som beskriver att SSRI- preparat bevarar livskvaliteten 

hos äldre genom att öka känslan och längtan av att återgå till den normala vardagen. 
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Patienterna i studien som genomgick behandling i form av gruppterapi mot sin 

depression uttryckte en ökad glädje i samband med detta. Att samtala med andra 

patienter med liknande sjukdomsbild medförde en ökad känsla av förståelse. Genom 

gruppterapin stärktes självförtroendet som gav patienterna en ökad livskvalitet 

(Dombrovski et al, 2007).  

 

7.2 Minskad livskvalitet 

7.2.1 Ensamhet  

Ensamhet var för många patienter väldigt plågsamt och bidrog till bristande 

bekräftelse som sågs som ett tecken på att omgivningen inte uppskattade dem 

(Dombrovski et al, 2007). En del kunde försöka dämpa ensamheten genom att 

använda alkohol och droger (Dombrovski et al, 2007). Språkliga missförstånd skapade 

rädsla hos patienterna att inte involveras i vården på grund av bristande 

kommunikation. Att inte kunna göra sig förstådd eller bli förstådd var en faktor som i 

synnerhet flyktingar och invandrare upplevde bidra till en känsla av ensamhet 

(Bernstein, Lee, Park & Young, 2007). Patienter som insjuknade i en depression i 

samband med somatisk sjukdom upplevde sig bortglömda och åsidosatta. 

Depressionen bortprioriterades och deras egentliga mående ansågs inte vara det mest 

aktuella vilket skapade ökat lidande och ensamhet (Page et al, 2009). För patienter 

som utvecklade depression i samband med somatisk sjukdom upplevdes en minskad 

samhörighet för den drabbade patienten med andra patienter på avdelningen. Den 

psykiska hälsan hindrade de från att vara i gemensamma utrymmen på den somatiska 

avdelningen vilket skapade ensamhet och i vissa fall isolering (Inglesias - Garcia & 

Prieto, 2011).  

 

7.2.2 Vardagssysslor 

Att städa, tvätta och handla ansågs vara svårt och medförde ett ökat lidande. När 

patienterna upplevde att de inte kunde ta sig an uppgifterna försämrades den psykiska 

hälsan ytterligare (Baigi, Haglund & Skärsäter, 2006). Patienter som lider av 

depression och har en somatisk sjukdom hade väldigt svårt att klara vardagen. 

Smärtan, funktionsnedsättningen och den psykiska ohälsan gjorde att lätta sysslor 

glömdes bort (Baigi, Haglund & Skärsäter, 2006). Bonsaksen & Lerdal (2012) 

bekräftar med sin studie att patienterna upplevde försämrad livskvalitet när 
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vardagssysslorna blev ett tungt och jobbigt projekt. Kvinnor med post partum 

depression klarade inte av att sköta hemmet och kände dåligt samvete gentemot 

hushållet med även mot familjen som fick sköta om alla sysslor på egen hand (Tychey 

et al, 2008). Att behöva be någon annan att städa eller hjälpa patienten med vardagliga 

sysslor ökade känslan av skam och lede till att livskvaliteten minskade. Patienter 

beskrev det som att vara en last för andra och att det kändes betungande(Reif et al, 

2011). 

 

7.2.3 Försämrad sexuell hälsa 

Många patienter som lider av depression upplevde försämrad sexuell hälsa. En ständig 

oro beskrevs för att relationen skulle påverkas när libidon förändras. Detta hade stor 

betydelse för vardagen för många patienter då de tidigare upplevt sexuellt umgänge 

med sin partner som någonting normalt och viktigt. Några relationer hade tagit slut 

och patienter i studien menar att det försämrade sexlivet har påverkat uppbrottet 

(James, Morakinyo, Eze, Lawani, & Omoaregba 2010). Reif et al (2011) beskriver 

med sin studie att patienter upplevde ökad trötthet och svårigheter att fokusera i 

samband med läkemedelsanvändning. Dessa svårigheter kunde ha en negativ 

påverkan på nära relationer. Vid post partum depression beskrevs en känsla av 

otillräcklighet i rollen som kvinna vilket för många upplevdes väldigt besvärligt och 

skapade ångest. Konflikter skapades (Tychey et al, 2008). Depression som uppkommit 

i samband med trauma eller sjukdom såsom akut hjärtsjukdom påverkade libidon 

negativt. Oro över att utöva fysisk aktivitet som vid t.ex. samlag och att inte känns sig 

lika stark som innan begränsade närheten för många manliga patienter(page et al, 

2009). 

  

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden som vi använde i vår uppsats var en systematisk litteraturstudie. Med det 

menas att sammanställa relevant forskning utifrån vårt syfte (Forsberg och 

Wengström, 2008). Vi började med att bestämma inklusionskriterier som var att söka 

vetenskapliga artiklar som publicerades mellan 2005 till 2012 för att få så aktuella 

forskningsresultat som möjligt. Vi valde också att bara inkludera vuxna människor för 
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att begränsa oss och vårt intresse riktar sig framförallt mot vuxna människor. Studien 

skulle innehålla personer som fått diagnosen depression eller som fått depressiva 

symtom i samband med somatisk sjukdom.  

Inkluderade artiklar skulle vara skrivna på engelska eller svenska, detta för att det är 

de språk vi behärskar. Detta är givetvis en begränsning då det riskerar att exkludera 

vissa länder och därmed leda till minskad överförbarhet. Dock lever vi i en tid då de 

flesta vetenskapliga artiklar även översätts till engelska. Vi valde även enbart artiklar 

som var peer reviewed i vår studie för vi önskade god kvalitet och hög tillförlitlighet 

på artiklarna. Peer reviewed innebär att artiklarna är granskade före publicering. För 

att hitta vetenskapliga artiklar sökte vi i databaser som svarade på vårt syfte och är 

starkt förknippade med omvårdnad, medicin och psykiatri (Backman, 2008). 

Databaserna vi använde var Cinahl, Pubmed och Psychinfo. Sökorden vi valde att 

använda var de ord vi ansåg svara på vårt syfte bäst och gav det bästa 

resultatet.”Depression” och ”quality of life” i kombination var de två sökorden som 

svarade bäst på vårt syfte. Vi granskade artiklarna först var för sig för att sedan träffas 

och diskutera vad vi kommit fram till. Detta gjordes för att granskningen av artiklarna 

skulle bli så tillförlitlig som möjligt och vi ville enbart inkludera de artiklarna med 

medel eller hög kvalitet i studien. I studien inkluderades både kvalitativa och 

kvantitativa studier som beskrev erfarenheter av livskvalitet. Det var stundtals svårt att 

hitta enbart kvalitativa studier som svarade på vårt syfte, många artiklar fokuserade på 

hur livskvaliteten förändras vid somatisk sjukdom och inte vid depression eller 

depressiva symtom vid somatisk sjukdom. Vi trodde först att vi inte hade någon 

användning av de kvantitativa studier men det visade sig att de bidrog väl och svarade 

på vårt syfte. Det som upplevdes som en svårighet var att transformera kvantitativ 

fakta till meningsenheter och med detta spenderades mycket tid. Då var det svårt att 

lägga sin förförståelse åt sidan och i vissa fall finns risken att det återspeglar på 

resultatet. Oftast hittades dock kvantitativa studier som använt kompletterande 

frågeformulär och det blev då enklare att förstå patientens upplevelse subjektivt 

istället för enbart objektiv fakta. Vi läste resultatet i dessa artiklar noga och många 

gånger för att få en bild av vad det var som patienten upplevde eller kände i samband 

med olika behandlingar t.ex. En systematisk litteraturstudie ger möjlighet att 

sammanställa många forskares resultat genom att antingen stärka eller förkasta deras 

teser. Detta leder till att resultatet i studien kan backas upp av många oberoende källor 
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och ger en ökad tillförlitlighet då studien blir opartisk. Nackdelen med att göra en 

litteraturstudie är att vi baserar vår studie på andras resultat och tolkningar. Hade 

andra sökord valts hade förmodligen studien sett helt annorlunda ut vilket minskar 

trovärdigheten. Inklusionskriterierna styr även resultatet och hade vi valt att inkludera 

barn eller enbart äldre hade vårt resultat blivit annorlunda. När vi började med vår 

innehållsanalys valde vi att samla meningsenheter på post-it-lappar för att få en 

överblick av materialet vi samlat. En del meningsenheter var självklara som t.ex. de 

som handlade om samhörighet medan andra var svårare att hitta. När sedan 

underkategorierna var klara blev våra två huvudkategorier uppenbara val. Det var 

lättare att hitta faktorer som positivt förändrade upplevelsen av livskvalitet vilket 

förvånade oss en aning då vi från början trott att depression enbart innebar ett lidande 

för patienten. En kvalitativ innehållsanalys beskrivs resultera i olika nivåer, manifest 

respektive latent. Genomförd analys gjordes på manifest nivå, det vill säga lät 

meningsenheterna bygga upp kategorier vilka i sin tur stärktes av originalartiklarna i 

resultatpresentationen. Detta för att läsaren ska få en så rättvis bild av resultatet som 

möjligt. Vid användandet av latent nivå bildas även teman av framtagna kategorier 

vilket i sig bygger på tolkning. Med hänsyn till presenterat arbetes begränsade 

material valdes denna analysdel bort, då trovärdigheten i en eventuell tolkning skulle 

kunna ifrågasättas.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 För att få en god livskvalitet under sjukdomen kände patienterna att det var 

betydelsefullt att involvera familjen eller andra bekanta i vården. Sjukvårdspersonalen 

var en viktig del, dels för att bekräfta sjukdomen men också för att skapa en känsla av 

samhörighet. De upplevde framförallt att en känsla av ensamhet ökade när familjen 

och sjukvårdpersonal inte fanns tillräckligt nära. De önskade någon att samtala med 

som förstod deras problem, för många var detta andra patienter som fanns på samma 

vårdavdelning med liknande problematik som de själva, som inte dömde dem utifrån 

sjukdomen. Enligt Berstein (2006) bör en sjuksköterska som vårdar en person med 

depression vara mån om relationen som ska bygga på tilltro och vara en god lyssnare. 

Detta tar Travelbee upp i sin teori där hon belyser vikten av att kommunicera och 

bemöta patienter för att skapa en relation (Kirkevold, 2000).  Relationen är avgörande 

för om man som sjuksköterska ska kunna känna empati, sympatisera och bekräfta 
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patientens upplevelser. Pedagogiska interventioner så som att utbilda människor med 

depression om sin sjukdom samt vilka riskfaktorer som kan bli aktuella och symtom 

kan göras då forskning sett att detta kan hjälpa patienterna till ökad upplevelse av 

livskvalitet (Bernstein et al, 2007). I detta har sjuksköterskan en viktig roll. Ökad 

medvetenhet och förståelse hjälper patienter att hantera situationen och risken för att 

lida i ensamhet minskar. Sjuksköterskan kan även arbeta för goda familjerelationer 

genom att låta familjen vara en del av omvårdnaden. Som sjuksköterska kan man 

också motivera till träning och engagemang i det sociala livet, vilket enligt vårt 

resultat ger förbättrad livskvalitet. Människor med depression blir ofta väldigt 

ensamma och stöd är väldigt viktigt. Sjuksköterskor kan föreslå stödgrupper för 

patienter och familjemedlemmar där information om sjukdomen och samtal erbjuds 

(Perese & Wolf, 2005). Samtidigt som man arbetar för en förbättrad livskvalitet 

motverkar man samtidigt de faktorer som ger försämrad livskvalitet. I dessa 

sammanhang är det viktigt att verka enligt ICN (2005) där sjuksköterskans roll är att 

förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och minska lidande. Speciellt 

intressant är att familjen och vårdpersonalen skapade samhörighet som underlättade 

för god livskvalitet samtidigt som ensamhet var en stor bidragande faktor till 

försämrad livskvalitet. Vi tycker detta belyser vikten av att involvera familjen i vården 

och skapa en samhörighet. Travelbees teori grundar sig enligt Kirkevold (2000) på att 

människan är unik och att alla upplevelser är subjektiva. Detta anser vi vara en viktig 

del att ha med sig i mötet med människor. Genom att se varje individ tror vi det är 

betydligt enklare att identifiera omvårdnadsbehov och ge adekvata åtgärder. Den 

förståelsen vi har fått genom vår studie visar på att upplevelser av livskvalitet kan se 

väldigt olika ut. Kommunikationen anser vi vara ett av våra viktigaste instrument. 

Genom kommunikation med patienter får man patientens subjektiva upplevelse 

samtidigt som man skapar en relation. För att kunna skapa en relation behövs tillit och 

möjlighet att känna empati för patientens situation enligt Travelbee (Kirkevold, 2000). 

Vi kunde se i vår studie att många patienter såg sjukvårdpersonalens närvaro som en 

viktig del i vården och en källa till god livskvalitet. Med den kunskap vi förvärvat 

anser vi att det är viktigt att förstå att resultatet kan ses som generellt men att 

individuella skillnader föreligger. Travelbee belyser vikten av kommunikation och att 

man som sjuksköterska ska förhålla sig till patientens upplevelser och inte till 

diagnosen. Vi har lärt oss att en depression kan ge uttryck på väldigt många olika vis. 
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Travelbee menar att man inte kan känna empati och sympatisera med alla patienter 

men att respektera patientens upplevelser är nödvändigt (Kirkevold, 2000). Vi anser 

att en god relation bygger på att vi som sjuksköterskor känner empati och kan 

sympatisera med patientens upplevelser. Vi tror även att det är svårt att känna empati 

för alla individer vilket vi ser som en styrka att vara medvetna om. Enligt Casey och 

Long (2003) kan sjuksköterskan skapa ökad mening och förståelse hos människor 

med depression genom att motivera och visa empati i bemötandet.  

 

När vi började med denna studie hade vi en uppfattning om att livskvaliteten 

påverkades men inte i vilken utsträckning. Vi har fått väldigt mycket ny kunskap. Att 

människan är unik och full med subjektiva upplevelser visste vi sedan tidigare men 

tack vare studien har vi kunnat överföra våra teoretiska kunskaper på hur det kan se ut 

i praktiken. För oss har resultatet haft väldigt stor betydelse och vi har fått ny 

förståelse för patientens upplevelser av livskvalitet vid depression och att skillnader i 

upplevelser förekommer. Vi anser att vår litteraturstudie har hög trovärdighet eftersom 

många artiklar vi involverade i vår studie belyser samma orsaker till försämrad 

livskvalitet i samband med depression. Våra erfarenheter av depression är att 

vardagen blir förändrad, svårigheter har uppstått vid socialt umgänge och familjen har 

varit en viktig del vilket involverade artiklar bekräftar. Detta gör att vi tror att studien 

är överförbar och kan användas dels för att upptäcka faktorer som ger försämrad 

livskvalitet hos patienter med depression inom somatisk sjukvård men även för att 

minska lidande. Artiklar vi analyserat kommer från olika länder och studiedeltagarna 

är i olika åldrar och har olika bakgrund, vilket vi anser ökar överförbarheten.  Detta då 

vi ser liknande resultat i de olika studierna oberoende på vilken kultur 

studiedeltagarna kommer ifrån eller vilken ålder som pressenteras. Det som påvisas 

vara kulturskillnad är oron över det materialistiska samhället som är mer påtaglig i I-

länder än i U-länder. Det går alltså att överföra vårt resultat på människor runt om i 

världen. Vi anser att studien kan bidra till ökad förståelse för hur patienters 

erfarenheter av livskvalitet ser ut vid depression. Många källor, oavsett patienters 

tidigare sjukdomar, har kommit fram till liknade faktorer som påverkar livskvaliteten. 

Detta gör att vi tror att studiens resultat kan överföras till såväl psykiatrisk som 

somatisk vård.   
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9. Slutsats  

Samhörighet är den viktigaste delen i att få en så god upplevelse av livskvalitet som 

möjligt under depressionen. I samhörighet med andra upplevdes en trygghet och att 

delta i sociala sammanhang gjorde att patienterna kunde fokusera på andra saker än 

bara på sin sjukdom. När patienten var ensam upplevdes detta som att fokus bara låg 

på sjukdomen och att ensamheten var ett tecken på att patienterna inte uppskattades av 

deras omgivning. Även rädsla för missförstånd blev en stor del i de ensamma 

patienternas tankar och gjorde att livskvaliteten minskade detta bevisade 

hur viktig samhörighet kan vara. Det var inte bara familjen som var viktig för att 

känna samhörighet, även sjukvårdspersonal och andra patienter var viktiga, detta 

speciellt för patienter utan familj eller med familj med dåliga band. Att kunna 

diskutera sina problem med andra i liknande situation gjorde att självförtroendet 

ökade och att patienterna kunde hjälpa varandra med stöd och råd. Detta är en viktig 

kunskap för vårdpersonal som jobbar med deprimerade patienter då de kan vara 

gränsen mellan god eller försämrad upplevelse av livskvalitet. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

 
Utökad forskning kring hur livskvaliteten påverkas hos patienter med återkommande 

depressioner rekommenderas då detta kan ha potential att i förlängningen en bättre 

livssituation för patienter. För dessa patienter bör studier utföras hur livskvaliteten 

skiljer sig mellan de olika episoderna samt hur den förändras under tid. Ytterligare 

studier kan genomföras på hur olika behandlingsformer påverkar patienternas 

upplevelse av livskvalitet. Denna studie kan genomföras under både kort och lång tid 
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