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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett starkt växande folkhälsoproblemen i västvärlden. Depression 
klassas som en av de mest krävande sjukdomar att leva med. Behandlingar som vanligen 
används vid depression är kognitiv beteendeterapi och medicinering med SSRI.  
Syfte: Att belysa hur SSRI eller kognitiv beteendeterapi upplevs av patienter med depression 
utifrån ett livsvärldsperspektiv. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie med induktivt synsätt där artiklarna analyserats utifrån en 
kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Rädslan av biverkningar vid medicinering med SSRI är frekvent samt förekomsten 
av stigmatisering. Trots detta finns också upplevelser av att medicinen räddat patienters liv. I 
början upplevs ofta KBT som svårt att ta till sig. Att lära sig hantera sina känslor och beteende 
samt genomföra hemläxor kan ses som påfrestande. Efter en tid av kognitiv beteendeterapi 
kan både hemläxor och nyinlärda strategier ses som hjälp mot depressionen. 
Slutsats: Det fanns skilda upplevelser av de två behandlingsformerna. Det visade sig att ju fler 
KBT-sessioner patienterna gick på desto större effekt gav terapin. SSRI ansågs hjälpa över tid 
trots biverkningar som i början upplevdes som ett stort lidande.
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INLEDNING 
Livet är som en berg- och dalbana. Ibland går det upp och ibland ner. Det kan vara svårt att ta 
sig upp ur de djupaste dalarna och då kan professionell hjälp behövas. Intresset för behandling 
av depression uppkom vid VFU inom psykiatrin. Depression är en av västvärldens mest 
förekommande psykiska åkommor och när verksamhetsförlagd utbildning inom somatiken 
gjordes upptäcktes det att depression finns i stor utsträckning även här. Depressioner är inte 
något man möter endast inom psykiatrin utan inom alla vårdsektorer och det är därför viktigt 
för allmänsjuksköterskan att ha kunskap om såväl sjukdom som behandling. 
 
Då depression är ett växande problem i samhället och då det finns flera olika behandlingar för 
sjukdomen skulle det vara intressant att undersöka hur patienter upplever behandling med 
kognitiv beteendeterapi eller antidepressiva läkemedel. 

BAKGRUND 
Psykisk ohälsa är ett vanligt problem hos befolkningen och klassas också som ett 
folkhälsoproblem. World Health Organization, WHO menar att depression kommer på andra 
plats för den mest påfrestande diagnosen att leva med (Dahlberg, Forsell, Damström-Thakker 
& Runeson, 2007). Lätta och medelsvåra depressioner ökar. Minst 15 % av männen och 25 % 
av kvinnorna drabbas någon gång under sin livstid av depression där sjukvårdens hjälp är 
nödvändig (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2002). WHO beskriver att år 2020 kommer 
depression vara en av de sjukdomar som påverkar flest människor i världen. (Montero-Marín 
et al, 2013). Psykisk ohälsa påverkar inte bara individen som drabbas, utan också familjer och 
närstående. Studier visar att närstående ofta känner medlidande och plikt gentemot sin 
anhörige med psykisk ohälsa (Weimand, Hall-Lord, Sällström & Hedelin, 2013). 

Depression 
När man diagnostiserar depression använder man sig utav DSM-5-skalan, som hjälp vid 
klinisk bedömning. DSM är en förkortning för Diagnostic and Statistical manual of Mental 
disorders och 5 innebär att det är femte upplagan (American Psychiatric Association, 2013). 
Skalan uppkom i början av 1970-talet och är sedan dess nästan oförändrad. För att man ska 
kunna sätta diagnosen depression ska patienten under de senaste två veckorna upplevt minst 
fem av beskrivna symtom varav ett av dem ska vara antingen nedstämdhet eller minskad 
glädje. Symtomen som beskrivs i DSM-5 ska vara påtagliga i det dagliga livet, nästan var dag 
och är följande; 
 

� Nedstämdhet - Personen upplever nedstämdhet. Det kan också vara observationer 
gjorda av närstående som rapporterar denna nedstämdhet. 

� Intresse och glädje - Ett märkbart minskat intresse eller glädje i saker personen 
deltar i. Denna känsla ska ha upplevts i allt eller nästan allt personen deltar i. 

� Viktförändring - Märkbar viktförändring. Minskning av vikt på grund av 
aptitlöshet och uteblivna måltider eller viktökning på grund av ett större matintag. 

� Störd sömn - Upplevd sömnlöshet eller att personen sover betydligt mycket mer än 
vanligt per dygn. 

� Agitation eller hämning - Upplevt känna sig upphetsad och rastlös alternativt 
väldigt långsam i både tanke och tal. 

� Svaghetskänsla - Bristande energi och trötthet. 
� Skuldkänslor - Känslan av att vara värdelös, förakta sig själv och känna orimlig 

skuld. 
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� Minskad tankeförmåga - Försämrad tanke- och koncentrationsförmåga. Svårt att 
fatta beslut. 

� Döden - Tankar kring döden, självmordstankar både med och utan specifika 
planer. Ibland även självmordsförsök. 

 
Symtomen ska inte ha uppkommit på grund av inverkan från substanser så som droger eller 
mediciner (Frances, First & Pincus, 1995). Ångest är ofta förekommande vid depression och 
klassas som ett av symtomen tillsammans med dysfunktion vid försämring i depressionen 
(Forand & DeRubeis, 2013). Tillståndet kan bidra till minskad funktion i personens vardag, 
som uthärdas med ansträngning. Depression kan både förekomma en enstaka gång och vara 
återkommande i personens liv (Allgulander, 2006). 

Kognitiv beteendeterapi 
KBT, eller kognitiv beteendeterapi, har sin grund från behaviourismen, som uppkom någon 
gång i början av 1900-talet. Redan under 1800-talet började tre ryska forskare där en av dem 
var Ivan Pavlov, att undersöka människors beteende. De ansåg att beteendet skulle utforskas 
med empiriska och vetenskapliga metoder (Melin, 2013). En annan psykolog som förknippas 
med behaviourismen är B.F Skinner som forskade kring det viljemässiga beteendet och vad 
som styr detta (a.a). Han studerade även hur beteendet kunde förändras av inlärning 
(betingning). Han hade en teori som innebar att beteendet kunde försvinna som svar på 
uteblivna, negativa eller positiva konsekvenser (a.a). 
 
KBT började användas redan på 60-talet. Det var en amerikansk neurolog, Aaron Beck, som 
hade ett specifikt intresse för depressionsdrabbade patienter. Beck började forska kring sina 
patienters tankar och kommenterade deras irrationella tankar (Allgulander, 2006). Han 
uppmanade sina patienter som hade ett nedvärderande och negativt tankesätt att börja avväga 
de negativa tankarna med positiva tankar. Becks patienter fick gå på tio till tolv sessioner 
terapi, och enligt Becks studier mådde dessa betydligt bättre efter dessa konsultationer 
(Allgulander, 2010).   
 
Syftet med KBT är i högsta grad att minska psykiskt lidande och att förändra den deprimerade 
patientens dysfunktionalitet som påverkats av depressionen (Mørch & Rosenberg, 2006). 
KBT är en terapiform där patienten och terapeuten inleder ett samtal för att terapeuten ska få 
en bild om patientens problem. Patientens tankar och beteende ligger till grund för själva 
terapin och det är just beteendet och tankarna som patienten själv ska förändra genom terapin 
(Mørch & Rosenberg, 2006). Tanken med KBT är att patienten själv ska reflektera över sitt 
tankemönster för att denne sedan ska kunna bemästra detta. Att ersätta negativa tankemönster 
hos patienten med positiva tankebanor är målet. Man ska få en medvetenhet om sitt 
sammanhang, om sig själv, sin livsvärld och framtiden. Detta genom terapisessioner 
tillsammans med hemläxor som att skriva ner tankar och känslor (Ehrenreich, Hilden & 
Malterud, 2007). 

Medicinering med selektiv serotonin-återupptagshämmare - SSRI 
Människor har i alla tider använt specifika substanser eller religiös andlighet för att påverka 
psyket och dämpa psykiska plågor. Tidigare användes alkohol och opium, det senare ända 
fram till 1900-talets mitt, som ett läkemedel mot melankoli. Det var vid denna tid, den 
moderna antidepressiva medicineringen började användas (Lingjærde, 2006). I början av 
1990-talet ökade användandet av antidepressiva läkemedel i Sverige. Idag använder nästan en 
halv miljon svenskar denna typ av medicin. Det var också under 90-talet den nya 
generationen antidepressiva kom, de så kallade SSRI-preparaten. SSRI - selektiv serotonin-
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återupptagshämmare, verkar genom att öka tillgången av serotonin, vilket är en signalsubstans 
i hjärnans synapser (Svenaus, 2008). Med det ökande användandet av antidepressiva 
läkemedel, tjugo år efter de första preparaten kom, är SSRI ofta den första behandlingen som 
sätts in för patienter med depression (Wiles et al. 2012). En studie visar att sjukvårdspersonal 
föredrar medicinering för sina patienter istället för terapi, på grund av tidsbrist. Trots detta 
säger de sig veta att terapi också är nödvändigt vid behandling av depression (Riis Iden, 
Hjørtleifsson & Ruths, 2011). 

Rekommenderad behandling vid depression 
Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, (2010) 
ska lätta till medelsvåra depressioner behandlas med psykofarmaka (t.ex. SSRI) och kognitiv 
beteendeterapi eller annan terapi. De som lider av lätt depression bör först och främst erbjudas 
terapi innan läkemedel sätts in (a.a). Behandling av medelsvår depression och om patienten 
tidigare lidit av egentlig medelsvår depression bör antidepressiva läkemedel erbjudas i 
kombination med KBT eller annan terapi. Det finns studier på att kognitiv beteendeterapi och 
medicinering ska vara likvärdiga som behandlingar (Forand & DeRubeis, 2013).   

TEORETISK REFERENSRAM 
som grund för litteraturstudien finns den vårdvetenskapliga teorin. Vårdvetenskapen är en 
akademisk vetenskap där patienten står i centrum. Vetenskapen beskriver hur 
sjukvårdspersonal ska bedriva vård utifrån patienten och stödja och stärka denne i sin 
hälsoprocess. För att främja hälsa och livskraft hos patienten behövs en insyn i vad begreppet 
hälsa betyder. Vårdvetenskapen beskriver hälsa när personen känner välbefinnande, då denne 
har möjlighet att leva det liv denne vill och upplever livskraft. Kraft som hjälper uppnå mål 
som är viktiga för individen. Vårdvetenskapen fokuserar på hälsa och existens till skillnad 
från den medicinska vetenskapen som lägger fokus på sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Studien belyser den deprimerade patientens upplevelse av behandling och därför ligger fokus 
på patientens livsvärld som inkulderar välbefinnande och lidande. Enligt Dahlberg och 
Segesten (2010), är välbefinnande viktigt att uppleva då hälsa inte kan nås utan detta. 
Livsvärlden är världen som varje individ upplever (a.a). Vid depression förändras synen på 
världen och livet och livsvärlden rubbas. Behandlingen mot depression görs för att åter kunna 
uppleva hälsa och därmed välbefinnande och förhoppningsvis ett minskat lidande. 

 
Följande begrepp kommer fokuseras på i denna studie.  

Livsvärld 
Patienten bör behandlas utifrån sin livsvärld. Livsvärlden ska tas hänsyn till och hur patienten 
upplever välbefinnande, lidande, hälsa och sjukdom är relevant för att förstå livsvärlden 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdaren bör se och ta hänsyn till patientens livsvärld för att 
patienten ska kunna vårdas på bästa sätt. Kunskap och erfarenhet hos vårdaren har en stor 
betydelse när denne samlar in fakta om hur patientens hälsoprocesser kan främjas. Ingen 
patient är den andra lik när det gäller uppfattningar om hur ohälsa ska behandlas. Att vårdaren 
försöker sätta sig in i patientens situation har patientfokus är grunden till ett vårdvetenskapligt 
vårdande och den som vårdar får då redskap hur denne vårdar patienten på bästa sätt (a.a). 
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Lidande 
Lidande kan förklaras på en mängd olika vis. Framtid utan säkerhet eller en känsla av att inte 
ha grepp om sin livsvärld. Det kan för personen som upplever lidande vara svårt att sätta ord 
på känslan och i detta finner personen ingen mening vilket leder till svårighet till att förstå 
varför detta händer. Hur lidande upplevs är personligt. Det kan handla om fysiskt eller 
psykiskt lidande, personen kan ha förlorat något/någon eller saknar något i sin livsvärld och 
man kan bli utsatt för lidande av andra (Öhlen, 2001). När vården inte vårdar blir patienten 
utsatt för ett lidande från sjukvårdens sida. Finns inte kunskapen hos vårdande personal om 
hur patientens hälsoprocess ska stödjas och stärkas, utsätter man patienten för ett vårdlidande 
(Dahlberg & Segesten, 2010) 

Välbefinnande 
Sjukdom kan hindra från att göra saker som man tidigare gjort för att känna välbefinnande 
Välbefinnande beskrivs vara ett kriterium för att känna hälsa. Välbefinnande kan också 
upplevas trots sjukdom om personen upplever meningsfullhet i sin tillvaro. Till exempel kan 
bra hjälp från kunnig och professionell vårdpersonal generera känslan av välbefinnande, trots 
ohälsa och personen upplever att denne ändå kan utföra sina livsprojekt. Med sjukdom 
kommer förändringar i livet och efter tillfrisknande kan personer uppleva större känsla av 
välbefinnande än innan insjuknandet Detta på grund av en större kunskap om hälsa (Dahlberg 
& Segesten, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 
Depression är en folksjukdom som ökat allt mer. Sjukdomen påverkar inte bara den drabbade 
individen utan också världen runt denna person. Den deprimerade kanske inte känner samma 
livsgnista som denne tidigare haft. För att återfå välbefinnande och hitta tillbaka till sig själv 
och sin livsvärld kan personen behöva stöd utifrån. Det finns olika vägar att gå, både 
medicinsk och terapeutiskt.  

Att få kunskap om möjliga behandlingar vid depression är viktigt, då denna sjukdom blir allt 
vanligare i samhället och allmänsjuksköterskan kan stöta på personer med depression oavsett 
arbetsplats. Även som medmänniska är det angeläget att få förståelse, då många runt om kring 
oss lider av depression och genomgår behandlingar för att komma ur dem. Finns det större 
förståelse för patientens behandling får man också en större insikt i patientens livsvärld och en 
god vårdrelation kan växa fram. Eftersom studien fokuserar på patientens upplevelse livsvärld 
är det viktigt då förståelsen för livsvärlden är centralt för allt vårdande. 

Frågeställningen är hur patienter upplever de olika behandlingsformerna 

SYFTE 
Att belysa hur SSRI eller kognitiv beteendeterapi upplevs av patienter med depression utifrån 
ett livsvärldsperspektiv. 
 

METOD 
En studie med kvalitativ ansats valdes då syftet med studien var att belysa patientens 
upplevelser av depressionsbehandlingarna; kognitiv beteeendeterapi eller medicinering med 
SSRI. Studien har utförts med hjälp av vetenskapliga artiklar som primärkällor. 
Litteraturstudien sågs utifrån ett livsvärldsperspektiv där människans upplevelser stod i 
centrum. Tre vårdvetenskapliga begrepp valdes som särskilt belystes och kopplades till 
studiens syfte. Litteraturstudie valdes då tiden var knapp och intervjustudie tenderar att ta 
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längre tid. Dessutom finns det svårigheter att få tag på informanter på grund av sekretess och 
även detta kan kräva mycket tid. 

Datainsamling 
Innan sökning påbörjades diskuterades begrepp som ansågs vara relevanta för studiens syfte. 
Begrepp, såsom välbefinnande, lidande, kognitiv beteendeterapi och SSRI är några begrepp 
som användes i sökprocessen. Alla sökningar har gjorts från Universitetsbiblioteket i Växjö, 
för att få tillgång till de tidskrifter biblioteket prenumererar på. Fritextsökningar gjordes 
utifrån dessa begrepp för att se om data kunde hittas om det valda ämnet. Det framkom att 
många artiklar fanns publicerade inom ramen för syftet. Efter fritextsökning gjordes sökorden 
om, för att de skulle passa in i de olika databaserna. De olika Thesaurusarna användes för att 
få fram de sökord som används i de olika databaserna. Databaserna som används vid 
artikelsökning är Svemed+, psychINFO, Cinahl och Pubmed. Dessa databaser valdes 
eftersom de är inriktade på omvårdnad och medicin. I så stor utsträckning som möjligt var 
begreppen som söktes klassade som Word in Major Subject Headings, vilket innebär att 
sökningen görs via artiklarnas huvudämnen. Se (bilaga 1) för sökvägar. Vid sökninga av 
artiklar gjordes det bland artiklar som var peer reviewed samt som var publicerade från år 
2005 och fram till datumet då sökningen gjordes. 

Urval 

I resultatet för litteraturstudien har elva vetenskapliga kvalitativa artiklar används. 
Inklusionskriterierna för studien var att de skulle speglar vuxna människor över 18 år som 
behandlas eller nyligen behandlats för depression. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och 
bedömda och granskade av sakkunniga, det vill säga, peer reviewed. Samtliga tidskrifter 
kontrollerades mot databasen Ulrichsweb™ (2010). Artiklarna skulle vara orginalartiklar 
vilket innebär att resultatet redovisas för första gången i en vetenskaplig tidsskrift. I en 
primärstudie presenteras ny forskning och baseras inte på forskning gjord av någon annan 
(Axelsson, 2012).  Artiklarna som inkluderades var publicerade efter 2005 och därmed inte 
äldre än åtta år. De skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Abstract lästes igenom och 
ansågs detta vara relevant lästes hela artikeln. Artiklar som exkluderas var de som beskriver 
barn, äldre personer, obehandlade depressioner samt svåra depressioner där ECT, 
elektrokonvulsiv behandling, krävs eller personer med övriga psykiska diagnoser eller om 
artiklarna hade kvantitativ ansats. 

Kvalitetsbedömning 

Vid urvalet av artiklar gjordes bedömningar av kvaliteten utifrån ett granskningsprotokoll 
samt frågor om artiklarnas vetenskapliga upplägg. Vid analys av artiklarna vill man få fram 
om de är trovärdiga och tillförlitliga. Det finns då vissa frågor man kan ställa om artikeln för 
att få fram om den är pålitlig. Det kan till exempel vara; Är syftet tydligt? Försöker forskarna 
förstå informanternas subjektiva upplevelser? och fler frågor därtill. Som komplement till 
dessa frågor användes ett granskningsprotokoll (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
Protokollet som Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskrev innehöll femton frågor för att 
bedöma studier med kvalitativ metod. Författarna satte poäng på frågorna i protokollet och 
svarade på frågorna om varje artikel. Poängskalan bestämde sedan kvaliteten på artikeln. 
Poäng 1-5 klassades som låg kvalité, 5-10 klassades som medelkvalité och hade artikeln 10-
15 poäng räknades den som en artikel med hög kvalité. Granskningsmallarna var ett stöd för 
den systematiska granskningen och undersökning av den vetenskapliga kvaliteten hos 
källorna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För artikelöversikt samt grad av kvalité se 
bilaga 4 och för granskningsprotokoll bilaga 1. 
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Dataanalys 
Data analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys utifrån ett induktivt synsätt. 
Samtliga artiklar som ingår i analysen, kännetecknades av en analysenhet. En analysenhet 
kännetecknar all information som analyseras i analysprocessen (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2012). När de elva artiklar som ingick i resultatet hittades gjordes en analys av 
dessa. Författarna läste var för sig igenom samtliga artiklar och granskade dessa utifrån 
studiens syfte. För att en helthet skulle kunna ses lästes texterna först individuellt för att 
författarna sedan skulle kunna utbyta reflektioner kring dess innehåll med varandra. 
Meningsbärande delar av texten plockades fram, såsom ord eller meningar som hörde 
samman. Meningsbärande enheter är sådant som har betydelse i texten. Meningsenheterna 
kondenserades sedan, det vill säga de centrala begreppen plockades ut ur texten så denna blev 
mer lätthanterlig. Dock fanns det väsentliga innehållet i den meningsbärande enheten kvar 
efter kondensering. Efter kondensering abstraherades texterna och de fick koder kategorier 
och teman. Koderna är en kort beskrivning på meningsbärande enhet, en form av etikett. 
Koder finns så forskaren ska kunna se data från flera synvinklar. Kategorier skapades sedan 
där liknande koder slogs ihop till sammanhängande kategorier och då färre koder. Efter detta 
skapades teman, vilka används i studiens resultat. Teman skapade en röd tråd och 
sammanbinder kategoriernas budskap. Underteman kan också förekomma för att beskriva 
innehållet i resultatet (a.a). I de artiklar där resultatet var baserat på både kvalitativ och 
kvantitativ forskning togs informationen endast från den kvalitativa delen. För att få fram de 
teman som skulle redovisat har författarna först var och en för sig tagit fram meningsbärande 
enheter och kondenserat dessa. För att sedan jämföra med varandras analys för att gemensamt 
komma fram till koder, kategorier och teman. Dessa teman användes sedan i resultatet som 
rubriker för att presentera den analyserade datan. Se (bilaga 3) för exempel på 
innehållsanalys. 

Författarnas förförståelser 

Lundman och Hällgren-Graneheim beskriver förförståelser som en bild forskarna kan ha av 
fenomenet studien undersöker. Denna förförståelse kan komma från tidigare kunskaper, 
erfarenheter och också förutfattade meningar. Ett problem kan vara att tolkningar sker 
omedvetet utifrån förförståelser. Vid analys av data gäller det att vara neutral till ämnet och 
försöka lägga förförståelser vid sidan om. Detta för att studiens reslutat ska färgas så lite som 
möjligt av författarnas förförståelser. Författarnas förförståelser av behandling av depression 
kommer från erfarenheter vid verksamhetsförlagd utbildning eller från erfarenheter där 
närstående varit patienter. De uppfattningar som fanns som sedan innan var att medicin lätt 
skrivs ut och att terapi inte är prioriterat i första hand. Det fanns uppfattningar om att patienter 
upplever båda behandlingsformerna som hjälp och ser positivt på dem. 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Litteraturstudien baserades på vetenskapliga artiklar som följer de forskningsetiska aspekterna 
och i första hand blivit granskade och godkända av etiska kommittéer. Artiklar som för ett 
etiskt resonemang kunde också inkluderas om de tar hänsyn till de förskningsetiska 
aspekterna. Helsingforsdeklarationen (2008) beskriver de etiska principerna kring forskning 
som omfattar människor. Helsingforsdelkarationens fyra huvudkrav togs hänsyn till vid val av 
artiklar. Informationskravet bör uppfyllas, vilket innebär att informanterna känner till syftet 
med den aktuella studien. Enligt samtyckeskravet bestämmer deltagarna själva om de ska 
eller inte vara med i studien samt att de har rätten att när de vill avbryta sin medverkan. 
Nyttjandekravet ska uppfyllas vilket innebär att informationen som forskarna får endast ska 
användas till det informanterna gått med på i informationskravet. Till sist ska 
konfidentialitetskravet uppfyllas där personens integritet skyddas från obehöriga. 
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RESULTAT 
Utifrån studiens resultat framkom huvudteman med tillhörande underteman. De fem 
huvudteman som framkom är; När SSRI kom på tal, Känslan av att inte ha kontroll, Att känna 
välbefinnande med SSRI, Att lära sig hantera livet och Upplevda motgångar. Underteman; 
rädslan att få en stämpel, när medicinen styr, en snårig väg mot hälsa, självkännedom, den 
mellanmänskliga kontaktens betydelse och oro för att göra fel. 

När SSRI kom på tal 
Patienters inställning till att påbörja en behandling med SSRI har visat sig skilja sig mycket 
åt, främst beroende på tidigare erfarenheter. Ibland är det patienten själv som efterfrågar 
medicinen och andra gånger påbörjas medicineringen efter att läkaren föreslagit det (van 
Geffen, Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 2011). Vissa patienter 
uppgav att de inte såg sig som tillräckligt sjuka för att de skulle behöva medicineras. Medicin 
sågs som något onaturligt och de var rädda för att bli beroende (van Geffen, Hermsen, 
Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 2011; Knudsen, Hansen, Traulsen & 
Eskildsen, 2002). Det fanns en oro att påbörja medicinering då det fanns en negativ bild av 
SSRI hos patienterna sedan innan. Denna bild uppgavs komma från media (Leydon, Rodgers 
& Kendrick, 2007). 
 
Det fanns många faktorer som spelade in för att patienten som skulle överväga och ta beslutet 
om att påbörja SSRI-behandling eller inte. Kostnader, förändringar i vad som är jag, 
biverkningar, att få en stämpel av andra människor och åsikter från andra människor, främst 
från vänner och familj (Schofield et al, 2011). De flesta patienterna hade innan 
medicineringens start blivit informerade om att det kunde ta några veckor innan effekt av 
medicinen började verka. Information om biverkningar hade också getts ut till patienter (a.a). 
 
Att börja medicinera med SSRI var inte ett självklart val för de som drabbats av depression. 
Många var rädda för att bli beroende och känna av biverkningar istället för att bli fri från 
depressionen i sig. SSRI upplevdes också som en väg till ett bättre mående. Att få ett recept 
på antidepressiv medicin upplevdes av några som bevis för att man verkligen mådde dåligt 
och att det då var lättare att dels berätta för närstående om sin problematik dels att börja med 
antidepressiv medicin (van Geffen, Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van 
Hulten, 2011). Att få en förklaring till varför SSRI behövdes, ansågs också som positivt för 
vissa informanter. Informationen att hjärnan inte producerade tillräckligt med serotonin, som 
SSRI kunde hjälpa till att reglera, gjorde att vissa accepterade sitt tillstånd och sjukdom på ett 
annat sätt och därför valde att börja medicinera (a.a). En informant berättade att när 
depressionen var som värst kunde denne ta till vad som helst för att klara av situationen 
(Schofield et al. 2011). I studien beskrevs också att många patienter hade förväntningar av att 
bli bättre av medicinering men såg detta som en kortsiktig lösning och ett sätt att ta sig upp 
från botten.  
 
Förskrivaren av SSRI var ett stort stöd vid start av medicinering då denne fick patienterna att 
känna mindre oro inför behandlingen (Leydon, Rodgers & Kendrick, 2007). Fick patienten 
informantion om biverkningar och läkemedlets verkningstid från sin läkare, kunde de känna 
sig trygga med att påbörja medicinering. Om patienten upplevde biverkningar kunde de ändå 
känna trygghet då de tidigare fått information om vad detta kunde innebära och att det var en 
del av processen (van Geffen, Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 
2011). 
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Känslan av att inte ha kontroll 
Upplevelsen av att inte ha kontroll över sin egen kropp. Att oroa sig över hur kroppen och 
själen kommer reagera med SSRI eller hur människor i ens närhet ställer sig till denna form 
av behandling. 

Rädslan att få en stämpel 

Rädslan för att stämplas som psykiskt sjuk och att inte själv kunna ta sig ur situationen och 
därmed framstå som en svag individ fanns hos informanterna (van Geffen, Hermsen, 
Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 2011; Knudsen, Hansen, Traulsen & 
Eskildsen, 2002). I en studie av Schofield et al (2011) uppgav en informant att denne undvikt 
att ta antidepressiva läkemedel under femton års tid på grund av att denne varit rädd för att 
stigmatiseras för sina psykiska problem. Informanterna kände att de ville kunna klara av 
depressionen på egen hand. Att påbörja en behandling med medicin mot depression 
legitimerade sjukdomen och bevisade att informanten ansträngde sig för att må bättre. 
Samtidigt var det väldigt viktigt för informanterna att poängtera att deras psykiska sjukdom 
klassades som en mild psykisk sjukdom och inte en allvarlig psykisk sjukdom, då personer 
med allvarliga psykiska sjukdomar beskrevs som galna (Buus, Johannessen & Bjerregaard 
Stage, 2012). 
 
“I actually wanted to fix it myself. If you can resolve it without medication then you’re part of 
the regular people, but now I no longer belong to that group. Taking medication means 
admitting failure.” (van Geffen, Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 
2011, s. 139). 
 
När medicinen styr 
Studier beskrev att patienter som använde SSRI upplevde sina känslor som nedtonade och 
inte lika intensiva som tidigare. Ibland kunde känslan av att man agerar i situationer utifrån 
vad man visste var riktigt, men att man inte genuint kände de känslor man förmedlade. Även 
en nedtoning av de positiva känslorna upplevdes. Patienter beskrev att de ibland kände sig 
bortkopplade från sina känslor och att de kände sig som robotar eller zombies. Detta är också 
symtom på depression men patienter uppgav att de märkte skillnad på sina känslor efter de 
påbörjat medicinering (Price, Cole & Goodwin, 2009). Biverkningar som påverkade det 
sociala livet uppmärksammades som svåra att acceptera. Det kunde vara bieffekter så som att 
inte känna sig som sig själv eller en plötslig viktökning (Buus, Johannessen & Bjerregaard 
Stage, 2012). Biverkningar kunde också yttra sig på fysiska vis så som hjärtklappning, 
darrningar, problem med magen, yrsel och illamående. Efter en månads användning av 
läkemedlet uppgav hälften av informanterna i en nederländsk studie att bieffekterna 
reducerats. Dock fanns det fortfarande informanter som uppgav att en del symtom var så 
besvärande att de påverkade deras vardag. Detta var främst biverkningar som minskad 
sexlust, stor förekomst av blåmärken, svettningar, muntorrhet och känna sig slö och ibland 
apatisk (van Geffen, Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 2011). 
 
I en studie av Buus, Johannessen & Bjerregaard Stage (2012) framkom det att ingen av deras 
informanter efter fyra månader kunde märka några positiva effekter av sin medicinering. En 
del uppgav att de längtade efter den dagen de skulle sluta ta medicinen och var öppna att testa 
alternativa vägar för att kunna hantera situationen (a.a). Orsaken till att patienter ville sluta ta 
sin medicin var ofta kopplad till varför de från början inte ville påbörja sin medicinering. De 
ville inte få en stämpel som psykiskt sjuk eller känna att de var beroende av medicinen för att 
må bra. En kvinna uppgav att hon trodde beroendet snarare var psykiskt än fysiskt. 
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“...I think it’s more the anxiety that makes you dependent. It’s a psychological dependence. 
It’s psychological that dependence. You’re afraid everything will go wrong if you don’t take 
your medicine.”  (Knudsen, Hansen, Traulsen & Eskildsen, 2002, s. 939) 
 
En del avslutade sin behandling med SSRI för de kände att de var starka nog att kunna 
hantera sina problem. Andra argument för att sluta kunde vara att de tyckte de blev för plana i 
sina känslor eller att de var rädda för fysiskt eller psykiskt beroende eller att biverkningarna 
av medicinen var för påfrestande. Andra valde att fortsätta med medicineringen för de var 
rädda för hur de skulle kunna hantera problemen utan SSRI och att de fruktade eventuella 
utsättningssymtom (van Geffen, Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 
2011). Rädslan för att återgå till depressionen efter avslutad behandling var gemensam hos 
flera patienter (van Geffen, Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 2011; 
Knudsen, Hansen, Traulsen & Eskildsen, 2002) 

Att känna välbefinnande med SSRI 
Trots att svårigheter uppkom till följd av medicineringen fanns också ljusglimtar som 
medförde att patienter fortsatte medicinera. Viljan för att uppleva välbefinnande och hälsa 
drev patienterna att fortsätta med SSRI. 

En snårig väg mot hälsa 

Många som upplevde biverkningar av medicinen bestämde sig trots detta att fortsätta med den 
tills en förbättring av deras tillstånd skulle ske (Schofield et al. 2011). En informant beskrev 
att när denne mådde som värst fanns ingen annan utväg än att börja med medicinen (Knudsen, 
Holme-Hansen, Morgall-Hansen & Eskildsen, 2002). Att medicinera med SSRI var ett stort 
steg för vissa medan andra uppgav att de inte såg något annat alternativ än att börja med 
medicinen för att komma ur depressionen. Några informanter berättar att de lärt sig leva med 
att sjukdomen och att depressionen kom i cykler, vilket innebär att de kunde göra medvetna 
val om medicineringen (Schofield et al. 2011). En informant berättar: 
 
“Some people probably think it’s crazy that I’m taking this medication. Only my family 
knows, and my friend. I use it and it helps me, and I don’t care what anyone else says.” (van 
Geffen, Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 2011, s. 144). 

 
En sak som informanterna hade gemensamt var att de inte riktigt var säkra på om det var 
medicinen som hjälpte dem till att i större utsträckning känna hälsa, eller om det kunde vara 
placeboeffekten. De kände ett större välmående men var inte säkra på om det var på grund av 
medicinen (Leydon, Rodgers & Kendrick, 2007). Många av informanterna var rädda för 
biverkningarna men vissa av dem hade åsikten om att medicinen verkade säker och harmlös 
(van Geffen, Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 2011). De flesta 
som deltog i en av studierna uppgav att de efter ca sex veckor kände en förbättring av sitt 
psykiska tillstånd. Informantera hade inte en tanke på att sluta med medicineringen innan de 
ätit den i minst sex månader. De uppgav att de inte såg någon mening med att sluta med den 
eftersom de nu mådde bra och inte ville riskera att bli deprimerade igen (van Geffen, 
Hermsen, Heerdink, Egberts, Verbeek-Heida & van Hulten, 2011). Positiva effekter som 
upplevdes med medicineringen var t.ex. minskad ångest, mer energi till att ta tag i vardagen 
och en större lust till att vara social (a.a). Att de negativa känslorna reducerades visade sig 
genom att informanterna inte kände sig lika rastlösa, mindre irriterade och att agitationerna 
mildrades. Genom att de negativa känslorna blev mindre upplevde informanterna att de kunde 
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hantera sina relationer bättre och att deras självkänsla blev bättre (Price, Cole & Goodwin, 
2009). En informant berättade: 
 

“I think it allowed me to continue my life. I think that is what they did” (Leydon, Rogers & 
Kendrick, 2007, s. 572). 

Att lära sig hantera livet 
Kognitiv beteendeterapi handlar om att lära sig hantera jobbiga situationer, såsom starka 
negativa känslor som en depression kan medföra. Patienter med depression får inte alltid 
möjligheten till att genomgå kognitiv beteendeterapi, detta för att alla vårdinstanser inte har 
möjlighet att erbjuda detta.  Läkarna väljer då att skriva ut antidepressiva istället, men tidigare 
studier visar att KBT kan vara är lika effektivt som antidepressiva läkemedel (Horn, 2012). 

Självkännedom 

Patienternas förutfattade meningar om att de skulle få några terapisessioner och sedan må bra 
ändrades genom terapins gång. De insåg att det var de själva som skulle ändra sina beteenden 
på egen hand men med hjälp och stöttning från terapeuten (Gega, Smith & Reynolds, 2013). 
En informant som deltog i samma studie berättade att en del av processen handlade bara om 
att känna sig bekräftad, lyssnad till och att terapeuten kunde svara på det informanten tog upp. 
Att få insikt i problematiken gjorde att det var lättare att få kontroll över depressionen (a.a). 
De upplevde sig även som mer positiva och att humöret förändrats till det bättre. (a.a). 
Patienter som genomgått kognitiv beteendeterapi uppgav att de kände sig mer lugna och 
balanserade än innan terapin. Känslor som hopplöshet, ledsamhet, svaghet och ointresse 
förändrades till det positiva och de upplevde att de kunde se ett ljus i tunneln. De beskrev att 
känslorna blev mer konkreta och att kunde relatera till dem på ett annat sätt än när de var 
deprimerade (Wilhelmsson-Göstas, Wiberg & Kjellin, 2012). 
 
En studie som Nilsson, Svensson, Sandell och Clinton (2007) gjort om personer som nyss 
genomgått KBT, visar att majoriteten av deltagarna var nöjda med terapin. Informanterna 
uppgav att de ansåg kognitiv beteendeterapi som behjälpligt i det långa loppet och att de lärt 
sig att förstå och hantera sina känslor. En informant uppgav att förändringarna som skedde 
under terapin var att de beteenden som patienten tidigare varit tvungen att fokusera på hade 
växt fram till ett automatiskt beteende. Detta fick denne att hantera problemen utan att behöva 
tänka efter. En annan informant berättar att det hjälpt att utsätta sig och konfrontera jobbiga 
saker gång på gång, för att lära sig att hantera det vid senare skeendet i livet (a.a). 

Den mellanmänskliga kontaktens betydelse 

Terapeutens roll i terapin ansågs ha stor betydelse för hur patienterna kunde ta till sig terapin. 
Patienterna uppgav det var positivt med en terapeut som var motiverande och engagerad i 
deras situation. Att terapeuten fick patienterna att kunna se sina problem ansågs också som en 
stor fördel (Gega, Smith & Reynolds, 2013). 
 
“Part of the process was just feeling listened to and validated, you have a human being sat 
there who actually responds in timely and appropriate way to what you were saying” (Gega, 
Smith & Reynolds, 2013, s. 226). 
 
Att patienten fick bekräftelse på att problemen inte berodde på dem, utan på depressionen, 
gjorde att de kände sig mer normala (a.a). Att man kände sig bekväm med sin terapeut ansågs 
också vara viktigt (Nilsson, Svensson, Sandell & Clinton, 2007).  De patienter som genomgått 
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kognitiv beteendeterapi upplevde att hemuppgifterna de fick av terapeuten visserligen var 
svåra att ta sig an, men att de sedan hjälpte dem med att kunna hantera sina problem (Gega, 
Smith & Reynolds, 2013).  En informant berättade: 
 
“I came into it with an idea that I wasn’t actually going to have to do very much, and it was 
going to be some sort of magic treatment.. walking in thinking, it’s the therapist’s job now.” 
(Gega, Smith & Reynolds, 2013, s. 227). 

Upplevda motgångar 
Patienter som genomgått kognitiv beteendeterapi upplevde ibland att behandlingen inte var 
nog för dem. Ofta var det patienter som inte varit på så många sessioner som upplevde terapin 
som jobbig (Barnes et al, 2013). KBT skrapade bara på ytan och nådde inte kärnan av deras 
problem. Att få en djupare förståelse om sitt mående värderde en del som något bra medan 
andra upplevde detta som något negativt. Det kunde vara känslor av att KBT sessionen 
snarare drog upp känslor som man tryckt undan och glömt bort (Barnes et al. 2013). 
Upplevelser av att den kognitiva beteendeterapin hjälpte fanns även här, dock kanske det bara 
var en hjälp för stunden och ingen större förändring för patienten. Om förändring fanns så var 
den övergående och depressiva symtom återkom (Nilsson, Svensson, Sandell & Clinton, 
2007). Patienter i studie av Horn (2012) beskrev att hantering av livet gick bättre men 
sjukdomen fanns fortfarande kvar. 
 
I flera artiklar beskrevs det att upplevelser om att patienten kände sig obekväm med den 
terapeut som tilldelats. Patienter upplevde att terapeuten bara gjorde sitt jobb och det fanns 
inte rum för djupare diskussioner. Inga utsvävningar var tillåtna och man följde noggrant det 
som skulle följas (Nilsson, Svensson, Sandell & Clinton, 2007; Barnes et al, 2013). Att känna 
att man inte kunde relatera till sin terapeut upplevdes som svårt för informanterna och de 
upplevde sig pressade att få fram “rätt” svar under terapin. Svårigheter att relatera till 
terapeuten kunde bero på åldersskillnad eller att man kom från olika bakgrunder. Någon 
patient uppgav också att hon ansåg sig vara ett för svårt fall för den terapeut hon fått (Barnes 
et al, 2013). Det fanns också terapi att genomgå utan terapeut och då via datorn istället. 
Patienter som provat detta uppgav att det lätt blev missförstånd mellan patienten och den 
datoriserade terapin. Dock tyckte informanterna det var skönt att kunna vara anonym och det 
är lättare att vara ärlig om sina problem i detta sammanhang än mot en annan individ (Gega, 
Smith & Reynolds, 2013). 

Oro för att göra fel  

Det som var störst bidragande faktorn till att patienter upplevde KBT som något negativt var 
hemläxorma som kom med terapin. Hemläxor som upplevdes som jobbiga kunde vara 
dagböcker aktiviteter man gjorde skulle beskrivas, förklara sina negativa tankar och känslor 
eller att identifiera svårigheter man upplevt. Ordet hemläxa förknippades med att misslyckas 
och patienter var rädda för att utföra uppgiften på fel vis (Barnes et al, 2013). Att projiciera 
det man lärt sig hos terapeuten på verkligheten uppfattades som svårt (Nilsson, Svensson, 
Sandell & Clinton, 2007). Hemläxorna tvingade patienten att tänka på orsaker till sin 
depression. Det kunde kännas smärtsamt och svårt. Patienter berättade att ibland hade de 
hittade på saker att skriva i sina hemläxor för att de inte hade något att skriva och inte ville 
fundera över sin depression. De kände låg motivation och orkade inte engagera sig i sina 
hemläxor, att terapins hemläxor kändes för strukturerade och att de ofta väntade till sista 
stund med att göra dem. Det fanns också en rädsla att obehöriga som inte kände till deras 
depression skulle råka komma över det som de skrivit. Trots att hemläxor uppfattades som 
något jobbigt fanns det ändå en förståelse för varför de var nyttiga (Barnes et al, 2013). 
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DISKUSSION 
Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av depressionsbehandlingarna KBT 
eller SSRI. Resultatet visar att skilda upplevelser finns hos såväl medicinering som terapi. 

 

Metoddiskussion 
Författarna väljer att göra en kvalitativ litteraturstudie där resultatet baseras på elva 
vetenskapliga originalartiklar. Kvalitativa metoden används för att det är informanternas 
upplevelser av depressionsbehandling som står i centrum för studiens syfte. De artiklar som 
väljs ut baseras på intervjuer då de plockar fram informanternas personliga upplevelser, 
erfarenheter och åsikter om det valda ämnet. För att bedöma en kvalitativ studies trovärdighet 
bör källor kontrolleras genom att man kan finna liknande information i andra studier (Thorén-
Jönsson, 2012). Vilket författarna tillämpar i studiens resultatdiskussion, där ytterligare 
artiklar används för att stärka resultatet. 
 
Studien inkluderar vuxna personer över 18 som lider av depression som anses kunna 
behandlas med kognitiv beteeendeterapi eller SSRI. Personer som lider av svår depression 
som kräver ECT-behandling exkluderas, samt de som lider av annan psykisk sjukdom. Studier 
som har fokus på barn, äldre och obehandlade depressioner exkluderas också, då detta inte 
anses vara relevant för studiens syfte.  
Valet av att genomföra litteraturstudie görs på grund av att studien ska utföras under 
begränsad tidsperiod där en intervjustudie tenderar att ta längre tid och också ge färre 
informationskällor. En annan anledning till att intervjustudie väljs bort är för att det kan vara 
svårt att få informanter då det valda ämnet kan vara känsligt att tala om. Dessutom har vården 
sekretess och författarna skulle därför inte kunna få tillgång till informanter härifrån, utan 
hade då fått använda sig av bekvämlighetsurval, så som snöbollseffekten, för att hitta 
informanter. Detta kan vara negativt, då författarna sedan tidigare haft någon slags relation till 
informanterna. Relationer som till exempel familjemedlemmar eller vänner. Har forskaren 
relation till informanten kan informationen speglas av detta och all data kanske inte kommer 
fram. Biografier väljs bort eftersom forskarna vill ha upplevelser från så många informanter 
som möjligt och då biografier oftast baseras på en individs upplevelse, anses inte det relevant 
för den aktuella studien.  
 
Artikelsökningen görs utifrån databaser som samlar artiklar om hälso-och sjukvård. Svemed+ 
är en databas där artiklarna publiceras i Skandinavien, psychINFO fokuserar på psykologi, 
Cinahl på omvårdnad och Pubmed på både medicin och omvårdnad. Detta för att få artiklar 
som svarade an på syftet i så stor utsträckning som möjligt. Majoritetet av artiklarna återfinns 
i psychINFO. Svårigheter vid artikelsökning kan vara att hitta kvalitativa artiklar då många 
som kommer upp vid sökning är kvantitativa och därför inte aktuella för denna studie. Fåtalet 
studier använder sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. Två artiklar som inkulderas i 
resultatet innehåller både intervjustudie och enkätstudie. Här väljer författarna att endast utgå 
ifrån resultatet av intervjuerna, alltså den kvalitativa delen av studierna. Det kan vara en 
svaghet att utgå från studier med både kvalitativ och kvantitativ metod, då datan från 
kvantitativa undersökningen inte är intressant. Detta eftersom studiens syfte är att undersöka 
upplevelser av depressionsbehandling med SSRI eller KBT. Det gäller att kunna skilja på de 
olika undersökningarna i samma artikel. I de artiklar som inkulderas är den kvalitativa och 
kvantitativa datan väl separerad och det framgår tydligt vad som är kvalitativt och som alltså 
kan inkulderas i resultatet. Samtliga artiklar som inkluderas i studiens resultat är skrivna på 
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engelska och det kan därmed finnas brist i översättning och innehållsanalys av artiklarna då, 
författarna inte har engelska som första språk. 
 
För att kvalitetssäkra artiklarna ska de uppfylla vissa kriterier. Kvalitetssäkringen utgår från 
granskningsprotokoll i Willman, Stoltz & Bahtsevani (bilaga 1) (2011). Artiklar som anses ha 
låg kvalitet exkluderas medan de artiklar medel och hög kvalitet inkulderas. Vid granskning 
är det viktigt att artiklarna har en vetenskaplig struktur och tar hänsyn till de forskningsetiska 
aspekterna. Detta genom att föra ett etiskt resonemang eller ha blivit godkända av etiska 
kommittéer. En artikel som används nämner inte någon etisk kommitté men författarna till 
denna artikel för ett etiskt resonemang kring sin studie som anses som tillräckligt. Kriterier 
för artiklarna som ingår i resultatet är att de ska vara publicerade senast år 2005. Dock väljs 
en artikel från 2002 av Knudsen, Holme-Hansen, Morgall-Traulsen och Eksildsen. Artikeln 
bidrar med viktig information till resultatet. För att kompensera den något äldre artikeln 
inkulderas elva artiklar i resultatet istället för tio som är lägsta kriteriet för resultetet. Vid 
referat till denna artikel finns också referenser till nyare artiklar. Dock finns det citat från 
artikeln som inte styrks av övriga artiklar. Då detta är direkta tankar från informanterna, anses 
det inte vara negativt att artikeln var något för gammal. I övrigt håller artikeln en hög kvalité. 
Se (bilaga 4). 
 
I artiklarna som belyser känslor kring att använda SSRI görs intervjuerna en tid efter 
insjuknandet. Eftersom det är själva behandlingen och inte insjuknandet som är intressant för 
studien anses inte minnesbias spela så stor roll för informanternas upplevelser. Minnesbias 
kännetecknas som eventuella felkällor till följd av återberättande. Dock kan minnesbias 
spegla den tidiga delen av behandlingen. Majoriteten av artiklarna som beskriver 
upplevelserna vid kognitiv beteendeterapi skrivs under pågående behandling. Detta anses som 
en styrka då informanterna beskriver sina upplevelser de upplevde under behandling och 
deras upplevelser beskrivs då från färska minnen. Vissa studier baseras på flera intervjuer 
under behandlingstiden. Två artiklar bygger på intervjuer av patienter som nyligen avslutat 
KBT och i dessa finns risk för minnesbias. Eftersom de som intervjuas är behandlingsfria från 
KBT sedan maximalt sexton månader, anses inte minnet av behandlingen kunna förändras 
markant. 
 
Dataanlysen genomförs genom att båda författarna läser igenom varje artikel var för sig och 
väljer sedan ut delar som speglar studiens syfte. Meningsbärande enheter plockas ut och 
jämförs sedan mellan författarna för att kunna kondensera dessa till relevanta teman 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Den valda analysmetoden anses passa bäst då 
studien är en kvalitativ litteraturstudie, dock har ingen av författarna tidigare använt denna 
analysmetod och det kan därmed ses som en svaghet. De förutfattade meningar som finns hos 
författarna från börjar diskuterades för att detta inte ska påverka studien. Citaten i resultatet 
ses som en styrka då de knyter an till verkligheten och belyser den verkliga upplevelsen.  

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom både positiva och negativa upplevelser av de båda 
behandlingsformerna. Studien utgår ifrån tre vårdvetenskapliga begrepp; livsvärld, 
välbefinnande och lidande. Begreppen väljs då de hör ihop med det valda syftet och är en 
grund för hur behandlingarna upplevs av informanterna i de vetenskapliga artiklarna.  

Kognitiv beteendeterapi  

Resultatet visar på att det finns skilda uppfattningar om den kognitiva beteendeterapin. Vissa 
har svårt att ändra sitt beteende medan andra kan se sin egen förändring efter behandling. 
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Detta styrks i en studie av Bru, Solholm och Idsoe (2012). Patienter upplever svårigheter att 
hantera och identifiera känslor men att det efter en tid blir lättare. I samma studie upplever de 
flesta av informanterna att terapin på något vis är till hjälp för dem och att det är efter en tids 
terapi de märker förbättring (a.a). I resultatet beskrivs det att det är patienter som genomfört 
få KBT sessioner som upplever behandlingen som negativ. Om man ser till studien av Bru, 
Solholm och Idsoe krävs det en tids behandling för att få ut något gott av det. Utifrån dessa 
uppgifter ses engagemang och att tid läggs ner på behandlingen som viktigt för förbättring i 
sin sjukdom. Efter eller under kognitiv beteendeterapi känner flera att de får en större insikt i 
sina problem samt att de känner sig mer balanserade och en större frånvaro av depressiva 
känslor. Att fortsätta använda de tekniker man lärt sig under KBTn har uppges som givande 
samt att man under behandlingen kan ändra sitt beteende (Bru, Solholm & Idsoe). Resultatet 
visar också att patienter anser att KBT inte är tillräckligt och bara skrapade på ytan. Det är en 
hjälp för stunden och sjukdomen finns ändå kvar och i studien av Bru, Solholm och Idsoe 
(2012) uppger också patienterna att det är svårt att ändra på sig och sitt sätt att tänka. Utökad 
kognitiv beteendeterapi med fler sessioner hade kanske varit till hjälp för patienterna. I 
resultatet beskrivs utifrån Barnes et al (2013) samt utifrån Svensson, Sandell och Clinton 
(2007) att flertalet informanter som upplevt KBT som negativt upplever hemläxorna som 
jobbiga och krävande. Att det inte finns motivation till att göra hemläxor och att det kan vara 
svårt att använda terapins hjälpmedel för att sedan hantera svårigheter i vardagen. Dessutom 
anger patienter att de ibland hittar på saker för denne inte har något att skriva. Tydligare 
genomgångar om vad som var syftet kan kanske förenkla läxorna (Bru, Solholm & Idsoe, 
2012). Med tydligare genomgångar och ökad förståelse för hemläxorna hade kunnat bidra till 
att patienten får ut mer av terapin. Att möta svårigheter och lära sig hantera detta är en stor 
del av terapin. Gemensamt för resultatet och studien av Bru, Solholm och Idsoe (2012) var att 
informanterna känner låg motivation att göra hemläxorna och att det krävs mycket av dem. 
Dock framkommer det att informanterna tycker hemläxan spelar en viktig roll och KBTn har 
kanske inte samma effekt utan den (a.a). Att notera är att personer i en studie av Nunstedt, 
Nilsson, Skärsäter och Kylén (2012) vilka inte genomgår kognitiv beteendeterapi men 
upplever episoder av depression, uppger att de använder sig av olika strategier för att förstå 
och sätta ord på sina problem. Dessa strategier kan vara att skriva ner tankar i dagböcker eller 
prata om det med någon, ofta vårdpersonal. Strategierna dessa personer har beskrivit är 
liknande de strategier som används inom KBT. Hur bra kemi som finns mellan terapeuten 
och patienten har enligt resultatet betydelse för om patienten upplever välbefinnande eller 
lidande av KBTn. Om terapeuten motiverar sin patient och ser denne kan patienten känna sig 
bekväm. Däremot om patienten inte kan relatera till sin terapeut och känner sig obekväm i 
dennes sällskap och upplever att terapeuten inte ser till livsvärlden, får patienten inte fram allt 
denne vll föra fram under mötet. Pert, Jahoda, Stenfert Kroese, Trower, Dagnan och Selkirk 
(2013) beskriver i sin studie om hur patienter upplever kognitiv beteendeterapi, att även dessa 
informanter värdesätter en god relation till terapeuten. Dessa informanter beskriver att en god 
relation utmärks av att bli behandlad som en jämlik och bli lyssnad på. Att ens livsvärld blir 
bekräftad. Studierna av Pert et.al (2013) och Nunstedt, Nilsson, Skärsäter och Kylén (2012) 
beskriver att patienter värdesätter en god relation, oavsett om det är med en KBT-terapeut 
eller övrig sjukvårdspersonal.  
 
SSRI 
I studiens resultat framkommer det att informanternas syn på medicinering kan bero på 
tidigare erfarenheter. Flera bär på en rädsla för beroende och har ett motstånd till intag av 
antidepressiva läkemedel med eventuella biverkningar och en behandling som uppfattas som 
onaturlig (Badger & Nolan, 2006). Även om många informanter har upplevelsen av att SSRI 
är något negativt framkommer det att andra ser medicinen som en sista utväg och några 
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uppger att medicinen hjälper dem att se livet från den ljusa sidan igen och uppleva 
välbefinnande (a.a). Information om hur läkemedlet verkar och dess biverkningar visar sig ha 
stor betydelse för om informanterna väljer att börja med medicin. Vissa informanter ser det 
som något positivt att läkaren förklarar att de har serotoninbrist och att medicinen hjälper mot 
detta och på det sättet få dem att bli hjälpta ur sin depression (a.a). På så vis upplevs det som 
lättare att börja med SSRI och fler kan stå ut med biverkningarna, för att må bättre på lång 
sikt. Andra uppger att de inte anser sig vara tillräckligt sjuka för att inta medicin och hävdar 
därför att det inte passar dem (a.a). I denna studie berättar många att tidigare negativa 
upplevelser av medicinens biverkningar får dem att avstå från att börja medicinera. 
Biverkningar som illamående, problem med magen, yrsel och trötthet är de mest 
förekommande biverkningar som beskrivs i resultatet. Informanterna upplever även 
biverkningar som påverkar deras känsloliv negativt genom att känslorna planas ut och känns 
blockerade. Vissa informanter uttrycker att de känner sig som zombies (Badger & Nolan, 
2006; Turner, Sharp, Folkes & Chew-Graham, 2008). I resultatet framkommer att 
biverkningarna får många att bara se SSRI som något negativt och att dessa påverkar 
informanternas vardag alldeles för mycket och bidrar till lidande. Upplevelsen är alltför 
hopplöst, för att de ska våga hoppas på bättring i sitt psykiska mående.  
 
De som bär på ett motstånd till att börja medicinera, har också svårt att erkänna för andra att 
det är deprimerade då de upplever rädsla över att få en stämpel (Garcia, Duberstein, Paterniti, 
Cipri, Kravitz & Epstein, 2012). Det speglas i studier av van Greffen, Hermsen, Heerdink, 
Egberts, Verbeek-Heida och van Hulten (2011); Knudsen, Hansen, Traulsen och Eskildsen 
(2002), att några informanter vill klara sjukdomen på egen hand då de ser sig själva som 
svaga individer om det krävs medicin för att må bra. Samma resultat visas även i en studie av 
Turner, Sharp, Folkes och Chew-Graham (2008), där en informant berättar att denne inte vill 
inta tabletter på grund av viljan att kunna hantera sjukdomen på egen hand, utan att behöva gå 
till doktorn hela tiden.  Att få en stämpel på grund av depressiva symtom, kan anses som 
jobbigt och sårande (Garcia, Duberstein, Paterniti, Cipri, Kravitz & Epstein, 2012). 
Informanterna som väljer att sluta, gör ofta detta på grund av de förutfattade meningar om 
både medicinen och om vad omgivningen ska tycka. Resultatet redovisar att även 
stigmatisering är ett stort problem och en informant berättar i en studie av Turner, Sharp, 
Folkes och Chew-Graham (2008) att det upplevs som negativt att behöva använda medicin för 
att ta igenom sig en depession.  
 
Resultatet beskriver att majoriteten av informanterna vill ha stöd och information av läkare i 
samband med mediciniering med SSRI. En studie av Badger och Nolan (2006) belyser att de 
flesta deltagarna i studien upplever kontakten med både läkare och sjuksköterska som positiv. 
Några uppger emellertid att de inte var nöjda, vilket också lyfts fram i resultatet. Att kunna 
diskutera funderingar kring medicinen med läkare och sjuksköterskor känns som en trygghet 
och då som att deras livsvärld bejakades (a.a). Wadell och Skärsäter (2007) skriver att 
sjuksköterskor anser det vara viktigt med ett förhållande byggt på förtroende mellan patient 
och vårdare och att detta kan ta tid att bygga upp. Patienten ska känna sig säker i den vård 
som bedrivs och personal ska motivera och uppmana patienten att inte avbryta den vård som 
påbörjats. 
 
SLUTSATS 
Studien speglar upplevelsen av svårighet att fullfölja kognitiv beteendeterapi på grund av 
sjukdom. Att patienternas depressiva symtom bidrar till motgång vid KBT istället för 
förbättring i måendet. Upplevelse av svårighet att ta tag i problemet kan medföra att den 
kognitiva beteendeterapin avbryts och därför märks ingen verkningeffekt. Det tydliggörs att 
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fler sessioner av KBT ökar chansen till förbättring och välbefinnande. Att ta tag i och 
handskas med sina problem upplevs som svårt men är uppskattat och behjälpligt i längden. 
Hemläxorna, som går ut på att patienterna ska klara av att möta sina problem var till en början 
jobbiga, men man kunde se det positiva i det efter tid. När patienten fått kontroll över sitt 
sjukdomslidande och en insikt i sin sjukdom kunde man också se att KBTn hjälpt till detta 
välbefinnande. Att få sin livsvärld bejakad av vårdpersonal värderas högt. Det beskrivs som 
positivt att i sin behandling få en god relation med personalen. Känner man en trygghet med 
terapeut, läkare, eller sjuksköterska är det lättare att ta till sig den aktuella behandlingen. 
Förekomst av detta finns både inom terapi och medicinering. Patienter anser att information 
angående medicinens verkningar och biverkningar är viktig, detta för att känna större trygghet 
under behandlingen. Avslutade behandlingar kan bero på att biverkningarna anses vara värre 
än depressionen och bidrar till ett större lidande. Medicinen uppgavs påverka patienterna i den 
grad att de inte känner sig som sig själva. En nedtoning av både positiva och negativa känslor 
belyses men ser det som en räddning från depressionen. Förutom biverkningarna av SSRI ses 
stigmatisering som negativ påverkan på livsvärlden. Att få diagnosen depression och inte 
klara sig ur den på egen hand ses som ett misslyckande och upplevs skamfullt hos patienterna. 
 
Författarna drar slutsatsen att för att patienten ska kunna vara mottaglig för KBT kanske SSRI 
först behöver sättas in. Efter att medicinen gett effekt bör man som vårdpersonal 
uppmärksamma och motivera patienten till att fullfölja kognitiv beteendetereapi. Detta för att 
lära sig hantera sina bekymmer och då ha möjlighet att förebygga återfall i depression. 
Studien kan inte generaliseras till alla deprimerade patienter som genomgått någon av 
behandlingarna. Då resultatet är baserat på subjektiva tankar och alla individer är olika kan 
inte en generell slutsats dras att alla deprimerade upplever det som framkommit. 
Informationen i resultatet kan dock vara en tankeställare och ge en aning om hur 
depressionsbehandling upplevs. 

Förslag till framtida forskning 
Få en större insikt i vad patienten upplever som välbefinnande vid depressionsbehandling. 
När är en patient mottaglig för kognitiv beteendeterapi och vilka patienter är i behov av 
SSRI? Kan patienter som genomgått KBT använda sig av strategierna för att i framtiden 
undvika nya depressioner? En annan intressant aspekt i depressionsbehandlingen är hur SSRI 
påverkar människan över längre tid. Hur påverkas kroppen av läkemedlet? Forskning om hur 
man kan hjälpa personer som vill men inte vågar avsluta sin medicinering, på grund av rädsla 
för att falla tillbaka in i depressionen.
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Bilaga 1 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Ur Evidensbaserad omvårdnad – En bro mellan forskning & klinisk verksamhet, Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2011. 
 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval…………………………………………………………. 
Finns det ett tydligt syfte?  Ja Nej Vet ej 
Patientkarakteristiska  Antal…………………………………………………. 
   Ålder………………………………………………… 
   Man/kvinna………………………………………….. 
Är kontetxen pressenterad? Ja Nej Vet ej 
Etiskt resonemang?  Ja Nej Vet ej 
 
Urval 
-Relevant?   Ja Nej Vet ej 
-Strategiskt?   Ja Nej Vet ej 
 
Metod för 
-urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 
-datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
-analys tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 
 
Giltighet 
-Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 
-Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja Nej Vet ej 
-Råder analysmättnad?  Ja Nej Vet ej 
 
Kummunicerbarhet 
-Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 
-Redovisas resultatet i förhållande till 
 en teoretisk referensram?  Ja Nej Vet ej 
Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög Medel Låg 
 
Kommentar……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Granskare (sign)…………………………………………..



 
 

Artikelsökning    Bilaga 2 s. 1(2) 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Inkluderade 

PsychINFO 2013-10-30 Major 
depression 
(MJ) 
+ 
Qualitative 
(TI) 
+ 
Treatment 
(MJ) 

19 st 1 
Nr, 3 av 19 
 
Explanatory models of depression 
and treatment adherence to 
antidepressant medication: A 
qualitative interview study 

PsychINFO 2013-10-31 Antidepressant 
drugs (MJ) 
+ 
Qualitative 
(TI) 
+ 
SSRI 

1 st 1 
Nr, 1 av 1 
 
Emotional side-effects of selective 
serotonin reuptake 
inhibitors: Qualitative study. 
 

PsychINFO 2013-11-11 Cognitive 
behavior 
therapy 
+ 
Major 
depression 
+ 
Interveiw 

48 st 2 
Nr, 1 av 48 
 
No pain, no gain Depressed clients’ 
experiences of 
cognitive behavioural therapy 
 
Nr, 8 av 48 
 
Cognitive behaviour therapy (CBT) 
for depression by computer vs. 
therapist Patient experiences and 
therapeutic processes 
 

PsychINFO 2013-11-11 Serotonin 
Reuptake 
Inhibitors 
(MJ) 
+ 
Qualitative 
 

6 st 1 
Nr, 1 av 6 
 
A qualitative study of patient views 
on discontinuing long-term 
selective serotonin reuptake inhibitors 
 

PsychINFO 2013-11-12 Drug therapy 
(MJ) 
+ 
Serotonin(MJ) 
+ 
Qualitative 
 

4 st 1 
Nr, 1 av 4 
 
The decision to continue or 
discontinue treatment: Experiences 
and beliefs of users of 
selective serotonin-reuptake 
inhibitors in the initial months—
a qualitative study. 
 



 
 

     Bilaga 2 s.2(2) 
PsychINFO 2013-11-12 Cognitive 

behaviour 
therapy(MJ) 
+ 
Major 
depression 
+ 
Qualitative 
 

30 st 1 
Nr, 11 av 30 
 
An investigation into the effects of 
cognitive behavioral therapy on 
patients with chronic depression: a 
small case series 
 

PsychINFO 2013-11-12 Cognitive 
behavior 
therapy (MJ) 
+ 
Qualitative(TI) 
 

39 st 1 
Nr, 38 av 39 
 
Patients' experiences of change in 
cognitive-behavioral therapy and 
psychodynamic therapy: A 
qualitative comparative study. 
 
 

PubMed 2013-11-15 Major 
depression 
AND 
Serotonin 
AND 
qualitative 
 

25 st 1 
Nr, 11 av 25 
 
Changes in Self-Concept While 
Using SSRI Antidepressants 
 

PsychINFO 
 
 
 
 
 
 

2013-11-14 Cognitive 
behaviour 
therapy + life 
experiences 
 
 

35 st 1 
Nr, 3 av 35 
 
Increased participation in the life 
context: A qualitative study of 
clients’ experiences of problem and  
changes after psychotherapy 

PubMed 2013-11-14 Antidepressive 
agents AND 
qualitative 
AND major 
depression 

55 st 
 

1 
Nr, 11 av 55 
 
Patients’ views of antidepressants: 
from first experiences to becoming 
expert 

 
  



 
 

Exempel på innehållsanalys:   Bilaga 3 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Kategori Teman 

Många önskade att 
avsluta medicinering 
men gjorde inte detta 
eftersom de var rädda 
för återfall och 
utsättningssymtom. 

Önskan att avsluta 
medicinering men 
fortsatte på grund 
av rädsla för 
effekter utan 
medicin. 

Rädsla för att 
avsluta 
medicinering. 

 
 
 
 
Rädsla 

 

Är gärna inte öppen 
med sjukdomen och är 
rädda att bli sedda som 
psykiskt störda och få 
en stämpel av att vara 
onormal. 
 

Håller sjukdomen 
för sig själva för 
att slippa 
människors 
förutfattade 
meningar. 

Rädsla för 
vad andra 
tycker. 

 Känslan av 
att inte ha 
kontroll. 
 
 

Alla känslor upplevdes 
i miundre utsträckning. 
Både positiva och 
negativa. Deltagarna 
kände sig som robotar 
och inte som sig själva. 

Upplevelser av att 
känna sin plan i 
känslolivet. 
Känna sig 
mekanisk och inte 
som sig själv. 

Inte känna 
igen sig på 
grund av 
medicinen. 

Självkännedom  

Att under terapin känna 
sig normal och återfå 
kontroll över sitt eget 
liv. Detta med 
terapeuten som stöd. 

Få stöd av 
terapeuten och 
därmen känna sig 
normal och ha 
kontroll. 

Med stöd 
kunna återgå 
till vardagen. 

God framtidstro Att lära sig 
hantera 
vardagliga 
livet. 
 

Under KBT kunna se 
sina problem och med 
stöd från terapeuten 
lära sig hantera dessa. 

Lära sig handskas 
med sina 
bekymmer med 
handledning. 

Kunna 
bearbeta sina 
problem och 
förstå dem. 

Förståelse  

 
 



 
 

Bilaga 4 s. 1(10) 
Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Leydon, GM., 
Rodgers, L. & 
Kendrick, T. 
 
2007 
 
England 
 
Family Practice 

A qualitative study 
of patient views on 
discontinuing long-
term selective 
serotonin reuptake 
inhibitors. 

Att undersöka 
patienters 
upplevelser av 
och tankar om 
deras långvariga 
SSRI användning 
och förståelse för 
barriärer och 
svårigheter att 
sluta. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Semi-
strukturerad 
intervju. 

N=17 (0) Tre återkommande teman hittades. 
(i) patienters osäkerhet om deras 
fördelar av och fortsatta behov av 
SSRI. (ii) svårigheter att sluta, och 
därmed rädsla för utsättningssymtom 
och återfall. (iii) vikten av läkarens 
roll att underlätta utsättningen. 
Osäkerhet och rädsls för 
utsättningssymtom och hur patienter 
skulle bli utan sina mediciner var 
viktiga barriärer för att sluta, till och 
med hos patienter som inte kände 
någon märkbar fördel av att ta SSRI. 
Patienter indikerade ett behov att 
dela beslutet att avsluta medicinering 
med sin läkare. Majoriteten av de 
intervjuade patienterna hade fått 
SSRI utskrivet utan undersökning av 
läkare. 

Hög 



 
 

   
 Bilaga 4s. 2(10) 

Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Price, J., Cole, 
J. & Goodwin, 
G.M. 
 
2009 
  
England 
 
The british 
journal of 
psychiatry 
 

Emotional side-
effects of selective 
serotonin reuptake 
inhibitors: 
qualitative study 

Att undersöka 
patientens 
upplevelse av 
detta fenomen. 

Kvalitativ studie 
där data samlas 
in via godkända 
individuella 
intervjuer och 
grupp intervjuer. 
Samt research på 
patient hemsidor 
för relevanta 
poster.  

N=41(3) Starka bevis på att vissa som tog 
SSRI upplevde signifikant 
känslomässiga symtom som de starkt 
kopplade till medicinen. Dessa 
känslomässiga symtom kan beskrivas 
i sex nyckelteman. Ett sjunde tema 
representerade betydelsen av 
biverkningarna i dagliga livet och ett 
åttonde presenterade deltagarnas 
anledning till att knyta dessa symtom 
till de antidepressiva. De flesta 
deltagarna kände att de kunde känna 
skillnad mellan känslomässiga 
biverkningar av medicinen och 
känslomässiga symtom av sin 
depression eller annan sjukdom. 

Hög 



 
 

   
 Bilaga 4s. 3(10) 

Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

van Geffen, E., 
Hermsen, J., 
Heedink, Eibert 
R., Egberts, A., 
Verbeek-Heida, 
Piet, M. & van 
Hulten, R.  
 
2011 
 
Holland 
 
Research in 
Social and 
Administrative 
Pharmacy 
Elsevier Inc. 
 

The decision to 
continue or 
discontinue 
treatment: 
Experiences and 
beliefs of users of 
selektive serotonin-
reuptake inhibitors 
in the intial 
months-A 
qualitative study. 

Att undersöka 
erfarenheter och 
tankar hos SSRI 
användares i 
relation till 
insättning och 
utsättning av 
behandling med 
intentionen att 
identifiera 
mönsker som 
leder till avsluta 
och fortsätta 
behandling. 

Semistrukturerad 
kvalitativ 
intervjustudie. 

N=18(0) Två huvudmönsker ledde till 
antingen avsluta eller fortsätta 
användning. De som fortsatte var 
nöjda med läkarens roll under 
insättning och utsättning av SSRI 
behandling och litade till fullo på 
deras beslut. De som fortsattes 
attityd mot behandlingen var 
mestadels positiv; de verkade tveka 
lite om nödvändigheten av SSRI 
användning och funderade knappt på 
att sluta på grund av rädsla för 
återfall. De som slutade hade 
däremot mindre tillit till läkaren och 
var mindre involverade i 
beslutstagande. De flesta kände att 
de saknade kunskap och hade en 
negativ attityd till SSRI. De som 
avslutade var ofta osäkta på SSRIs 
nödvändighet och hade stark längtan 
att avsluta behandling. 

Hög 



 
 

Bilaga 4 s. 4(10) 
Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Schofield, P., 
Crosland, A., 
Waheed, W., 
Aseem, 
S.,Gask, L., 
Wallace, A., 
Dickens, A. & 
Tylee, A. 
 
2011 
 
England 
 
British Journal 
of General 
Practice. 
 

Patients´ views of 
antidepressants: 
from first 
experiences to 
becoming expert. 

Att undersöka 
faktorerna som 
influerar 
patientens beslut 
att ta 
antidepressiv 
medicin. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

N=61 Deltagarna beskrev sitt första 
behandling med antidepressiva 
läkemedel som vanligen förekommer 
när de hade 
"Nått botten", efter att ha uttömt alla 
andra möjligheter, och därför var det 
lite känsla av en positiva val i detta 
skede. De följde normalt en period 
av experimenterande där det var 
vanligt att stoppa och starta om 
medicinering, ofta flera gånger. 
Ytterst dessa återkommande cykler 
leder till deltagarna blir mer expert 
om deras tillstånd och bättre 
kunna fatta ett välgrundat beslut om 
medicinering. För yngre deltagare 
blev återhämtning ett normalt mål, 
även för äldre människor fanns ofta 
en acceptans att deras tillstånd, och 
att läkemedelsanvändning, 
skulle vara långsiktigt. 

Hög 

 



 
 

Bilaga 4 s. 5(10) 
Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Buus, N., 
Johannessen, H. 
& Bjerregaard 
Stage, K. 
 
2012 
 
Danmark 
 
International 
Journal of 
Nursing Studies 
 

Explanatory 
models of 
depression and 
treatment 
adherence to 
antidepressant 
madication: A 
qualitative 
interview study 

Att få detaljerad 
insikt i patienters 
personliga orsak 
till depression och 
användning av 
antidepressiva 
läkemedel och att 
relatera dessa 
orsaker till 
patienternas egen 
raporterade nivåer 
av behov. 

Kvalitativa 
intervjuer som 
analyseras med 
explanatorisk 
model. 

N=16 Patienterna hade tvetydiga 
upplevelser av depression och 
antidepressiva medel. Patienter 
förklarade sin sjukdom och 
medicinsk behandling i erfarenhets 
nära termer. Förklarade orsaker till 
depression var psykosocial och 
biologisk och medicinen var inte 
central. Om man tar antidepressiv 
medicin var det en betydelsefull del 
av att bli inlagd på sjukhus, och 
antagandet av retorik och metoder 
för biomedicin stärkte patienternas 
känsla av kontroll och hoppas på 
återhämtning. Om medicinen var 
ineffektivt blev alternativa metoder 
mot återhämntning legitima. 

Hög 

 



 
 

Bilaga 4 s. 6(10) 
Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kundsen, P., 
Holme Hansen, 
E., Morgall 
Traulsen, J. & 
Eskildsen, K. 
 
2002 
 
Danmark 
 
Qualitative 
Health Research 
 

Changes in  Self-
Concept While 
Using SSRI 
Antidepressants 

Att analysera hur 
unga kvinnor ser 
sig själva vid 
användning av 
antidepressiva 
(SSRI). 

Intervjuer och 
re-intervjuer 

N=12 Den empiriska analysen visade att 
SSRI användare passerade stadier 
under tiden som medicin användare, 
dessa stadier motsvarande hur 
användarna tänkte och kände om sig 
själva. Fyra stora förändringar i 
självuppfattningen framkom: 
bedrövad och behov av hjälp, 
konflikter om att ta medicinen, 
förbättring av skick, och problem vid 
avveckling av medicinen. Användare 
tänkte tankar om sig självafrån vad 
de trodde var samhällets perspektiv 
var och hur de såg sig själva var nära 
relaterat till hur de tyckte att de 
fungerade i vardagen. 

Medel 



 
 

Bilaga 4s. 7(10) 
Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Barnes, M., 
Sherlock, S., 
Oven-Smith., 
Lewis, G., 
Wiles, N & 
Turner, K 
 
2013 
 
England 
 
British journal 
of clinical 
psychology 
 

No pain, no gain: 
Depressed clients 
experiences of 
cognitive 
behavioural 
therapy 

Att undersöka hur 
patienter upplevt 
KBT, fördelar och 
nackdelar. 

Kvantitativ 
enkätstudie & 
kvalitativ 
strukturerad 
intervjustudie 

Kvalitativ 
studie: 
N=37 
(11) 

Tre återkommande teman. Hemläxor 
var förknippat med jobbiga saker och 
därför en svårighet med KBT:n. 
Några informanter förklarade att de 
tyckte att fler sessioner fick dem att 
få insikt i sin sjukdom. 

Hög 

 



 
 

Bilaga 4 s. 8(10) 
Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Gega, L., Smith, 
J & Reynolds, S 
 
2013 
 
England 
 
Psychotherapy 
research 

Cognitive behavior 
therapy (CBT) for 
depression by 
computer vs. 
therapist: Patient 
experiences and 
therapeutic 
processes 

Att jämföra 
databaserad KBT 
med terapeutiskt 
ledd terapi 

Kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade 
intervjuer 

N=6 
(0) 

Två teman, vilka beskrev att 
majoriteten upplevde att den 
terapeutiskt ledda KBT:n var 
bättre för att det fanns en riktig 
människa som lyssnade till 
informanterna istället för datorn 
som var opersonlig och teknisk. 
 
 

Hög 

 



 
 

Bilaga 4 s. 9(10) 
Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Göstas-
Wilhelmsson, 
M., Wiberg, B 
& Kjellin, L 
 
2012 
 
Sverige 
 
European 
Journal of 
psychotherapy 
and counselling 

Increased 
participation in the 
life context: A 
qualitative study of 
clients experiences 
of problems and 
changes after 
psychotherapy 

Att undersöka 
informanternas 
problem innan 
och skillnaden 
efter KBT 

 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

N=14 
(0) 

Två teman med undergrupper 
beskrev problemen innan terapin 
och förändringar efter terapin. 
Saker som informanterna upplevde 
innan KBT var överdrivna känslor 
åt det negativa hållet, kognitiva 
problem och social fobi. Efter KBT 
upplevde informanterna att deras 
känslor blivit mer balanserade, att 
de lärt sig att hantera och påverka 
sitt beteende och tänkande i 
vardagen. 

Hög 



 
 

Bilaga 4 s. 10(10) 
Författare  
År  
Land  
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Nilsson, T., 
Svensson, M., 
Sandell, R & 
Clinton, D 
 
2007 
 
Sverige 
 
Psychotherapy 
research 

Patients 
experiences of 
change in 
cognitive-
behavioural 
therapy and 
psychodynamic 
therapy: a 
qualitative 
comparative study 

Att undersöka 
de kvantitativa 
likvärdigheterna 
som kan dölja 
skillnader i 
patienters 
erfarenhet av 
kvaliteten på 
förändring (av 
KBT) 

Kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade frågor. 

N=32 
(0) 

Fem olika teman för hur patienter 
upplevde sitt tillstånd efter KBT. 
Hur informanterna hanterade 
situationen med hjälp utav 
inlärningstekniker och 
hanteringsstrategier. Negativa 
samt positiva erfarenheter av 
KBT. 

Hög 

Horn, G. 
 
2012 
 
Skottland 
 
Psychology 
research and 
behaviour 
management 

An investigation 
into the effects of 
cognitive 
behavioral therapy 
on patients with 
chronic 
depression:  a 
small case study 

Att undersöka hur 
KBT fungerar på 
patienter med 
kronisk 
depression 

Kvantitativ och 
kvalitativ studie. 
Kvantitativ 
enkätundersökning 
samt kvalitativ 
intervjustudie. 

 

N=5 
(0) 

Informanterna tyckte att KBT 
hjälpte dem och att terapin var 
användbar i vardagen. KBT:n 
hjälpte dem att hantera framtida 
situationer och de kände sig mer 
självsäkra. 

Medel 

 
 
 
 


