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Bakgrund: Förekomsten av depressioner har ökat och är idag en av våra stora folksjukdomar, 

därmed ökar också behovet av behandlingsinsatser. Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en 

metod för att behandla psykiatriska tillstånd. Omvårdnadshandlingar som specifikt främjar 

välbefinnandet i samband med ECT finns emellertid inte tydligt beskrivna. Socialstyrelsens 

förstudie gällande behandling med ECT betonar behovet av att utveckla en praxis för 

omhändertagandet. Avsaknaden av en evidensbaserad omvårdnadsrutin i samband med ECT 

kan därmed försvåra och/eller försena utvecklandet av en praxis. Psykiatrisjuksköterskans 

omvårdnadshandlingar främjar patientens tillfrisknande. Därför är psykiatrisjuksköterskans 

erfarenheter ett viktigt underlag för framtida praxis. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnaden i samband med ECT. Metod: Studien utgår 

ifrån en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod (n=6). Intervjumaterialet 

analyserades med hjälp av konventionell innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenteras 

uppdelat i före-, under- och efter behandlingen. Kategorier som framkom före behandlingen 

var: information, bemötande och praktiska omvårdnadshandlingar; under behandlingen: vara 

närvarande och lugna patienten; efter behandlingen: övervakning, känslomässigt stöd och 

uppföljning. Konklusion: Studiens sammanfattande slutsats beskriver två huvudgrupper av 

omvårdnadshandlingar, vilka synliggörs med fokus på såväl praktiska/rutinmässiga- som 

känslomässigt stödjande omvårdnadshandlingar. Därutöver framkom betydelsen av 

sjuksköterskans personliga förutsättningar för att genom sitt förhållningssätt kunna erbjuda 

känslomässigt stöd, där den empatiska förmågan var en del. Studiens resultat belyser 

komplexiteten gällande omvårdnaden i samband med ECT, och det går med stor sannolikhet 

att säga att de beskrivna huvudgrupperna interagerar med varandra. Det är viktigt att 

utformningen av en praxis inkluderar både praktiska och rutinmässiga omvårdnadshandlingar, 

samt förmedlandet av känslomässigt stöd. 
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Introduction: The occurrence of depression has increased and is in the present time one of 

our national diseases, which also means an increasing need for treatment efforts. 

Electroconvulsive therapy (ECT) is a method utilized to treat patients suffering from 

psychiatric conditions. Nursing care that promote patient wellbeing in connection with ECT 

are not well described in the literature. In a recent pilot study of ECT treatment, the National 

Board of Health and Welfare pointed out the need of developing standards for nursing 

interventions for patients receiving ECT. This may be difficult given that evidence based 

nursing care is not well developed in this area. Nursing interventions provided by the 

psychiatric nurse can mean a great deal for the patient in regaining his mental health. 

Therefore the experiences of psychiatric nurses are an important part as a base for developing 

future standards of care. Aim: The aim of the study was to examine the nurses´ experiences of 

nursing care for patients receiving ECT. Method: This study utilized a qualitative approach, 

based on six interviews. The interviews were analyzed by a conventional content analysis. 

Result: The result was divided up into before-, during- and after the treatment. Categories 

identified before treatment were: information, treatment and practical nursing interventions; 

during the treatment: be present and to calm the patient; after treatment: monitoring, 

emotional support and follow-up. Conclusion: This study distinguishes between two main 

groups of nursing interventions, which are represented by nursing interventions that are 

practical/standard procedures and nursing interventions that are emotionally supportive. 

Furthermore the study highlights the important of the personal ability of the psychiatric nurses 

and their ability to give emotional support and empathy to the patient. This study highlights 

the complexity of nursing interventions in the context of ECT. It appears likely that various 

interventions in the main groups of nursing interventions interact with each other. When 

developing future standards for psychiatric nursing interventions and recommendations for 

care, it is important to include both interventions that are practical and standard procedures as 

well as interventions that provide emotional support.  
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INLEDNING 

 

Förekomsten av depressioner har ökat och är idag en av våra stora folksjukdomar, därmed 

ökar också behovet av behandlingsinsatser (Fahlén, 2003). Risken att någon gång i livet 

drabbas av en depression är drygt 20% för män och 30% för kvinnor. Prevalensen för egentlig 

depression är 7-10% i den vuxna befolkningen (Ottosson, 2009). År 2020 beräknas depression 

vara den vanligaste sjukomen i den industrialiserade delen av världen och den näst största 

orsaken till funktionshinder (Europaparlamentet, 2009). Statens beredning för medicinsk 

utvärdering framhåller ett stort behov av forskning och utvärdering av behandlingar inom 

området psykisk ohälsa samt att det är viktigt att utreda hur forskningsresultat mest effektivt 

kan implementeras i vården (SBU, 2004). 

 

ECT, Elektroconvulsive Therapy (Elektrokonvulsiv terapi), synonymt med den mer 

vardagliga benämningen elbehandling är en behandlingsmetod inom psykiatrisk vård. 

Principen är att elektrisk ström används för stimulering av hjärnan, för att framkalla konvulsiv 

(kramp) aktivitet i form av ett epileptiskt anfall av ”grand mal karaktär”. Den hjärnaktivitet 

som framkallas är den terapeutiska delen av behandlingen (Ottosson, 2009). Proceduren kring 

behandlingen är ett teamarbete av flera olika professioner. Den här studien beaktar 

omvårdnadens roll och innehåll i samband med ECT. 

 

Ottosson och Ottosson (2007) skriver att allmänhetens och vårdpersonalens förhållningssätt 

och attityd till personer med psykisk ohälsa och massmedias ibland osakliga information vad 

gäller ECT, kan bidra till en försämring av dessas tillstånd och en sänkt livskvalitet, vilket 

också framkommer i studien av Cook och Wang (2010) som menar att stigmatisering, den 

negativa stämpeln bland allmänheten, kan medföra att personer med psykisk ohälsa inte söker 

professionell hjälp. Förutom att vårdpersonalens förhållningssätt och attityd påverkar 

relationen till patienten, anser Lutchman, Stevens, Bashir och Orell  (2001) att signaler från 

sjuksköterskan också kan påverka patientens beslut om att tacka ja till behandling eller inte, 

vilket i vissa fall då patienten avböjer behandling kan öka suicidrisken.  

 

BAKGRUND 
 

ECT introducerades år 1938 av psykiatriprofessor Cerletti och hans kollega Bini från Italien 

(Ottosson, 2003). Den första behandlingen med ECT genomfördes i Sverige år 1940 på 

Beckomberga sjukhus. Fram till slutet av 1950-talet användes omodifierad ECT, vilket 

innebar behandling till en helt omedicinerad och vaken patient. Kraften i de muskulära 

kramperna medförde komplikationer bland annat i form av tandskador och kotkompressioner, 

vilket orsakade patienterna psykisk och fysisk smärta. Cullberg (2000) och Odeberg (2003) 

skriver att våldsamheten i det okontrollerade epileptiska anfallet sannolikt bidrog till de 

negativa associationer som än idag präglar behandlingen Sedan slutet av 1950-talet ges 

behandlingen under kontrollerade former och narkos, vilket enligt Odeberg (2003) och 

Ottosson (2003) innebär att det är stor skillnad mellan dagens moderna behandling och den 

första tidens dramatiska behandlingar.  

 

ECT är numera en etablerad metod för att behandla olika psykiatriska tillstånd och anses idag 

tack vare den medicinska och tekniska utvecklingen, vara en säker och skonsam behandling 

med få kontraindikationer (Läkemedelskommittén, 2006). Huvudindikationen för ECT är 

djupa depressioner, särskilt när de har psykotiska drag och då det bedöms finnas risk för 
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suicid (Ottosson, 2003; SBU, 2004). Andra indikationer kan vara svår depression i ett bipolärt 

förlopp (Ottosson, 2009; Socialstyrelsen, 2010a), maniska tillstånd, liksom förebyggande 

behandling för att undvika återfall (Odeberg, 2003; Sackeim, 2001). 

 

Några absoluta kontraindikationer för ECT finns inte, däremot rekommenderas försiktighet på 

grund av ökad risk vid tillstånd med tidigare känt ökat intrakraniellt tryck och tillstånd med 

förhöjd narkosrisk (Sackeim, 2001; Ottosson, 2009). Det framkommer i studien av Greenberg 

och Kellner (2005) att det i sällsynta fall förekommer övergående huvudvärk, illamående, 

muskelvärk och konfusion i samband med ECT, men att en vanlig biverkan är en oftast 

reversibel störning på minnesfunktionen. Irreversibla skador på hjärnan har inte kunnat 

påvisas då samma patienter undersökts med EEG, datortomografi och magnetröntgen både 

före och efter ECT. Forskningen antyder att minnesstörningen bör kunna minimeras med 

förfinad teknik, vilket socialstyrelsen understryker som ett viktigt inslag i utvecklingen av 

ECT (Socialstyrelsen, 2010b). Mot bakgrund av de i media ofta förekommande negativa 

diskussionerna gällande ECT, minnesstörningar och den oro som framkommit hos 

patienterna, har socialstyrelsen initierat en förstudie om behandlingen och dess genomförande 

(Socialstyrelsen, 2010b). Det pågår studier som över tid följer kognitiva funktionsnivån i 

samband med behandling av depression (Kessler, Vaaler, Schoyen, Oedegaard, Bergsholm 

Andreassen, Malt & Morken, 2010). Ottoson (2009) beskriver att problemet är komplext, 

eftersom antidepressiv medicinering och depressionen i sig påverkar de kognitiva 

funktionerna, och att det verkar finnas ett samband mellan indikation till ECT, 

behandlingseffekt och upplevelsen av minnesstörningen.  

Enligt Ottosson (2003) kan det vara svårt att avgöra vilken behandling som är den mest 

lämpliga i de enskilda fallen, men att det generellt tas hänsyn till depressionens 

svårighetsgrad, symtomprofil och bakgrund. I vissa fall utgör ECT hela behandlingen och 

ibland som kombination med andra behandlingsmetoder såsom psykofarmaka och 

psykoterapi. Ottosson (2009) anger exempelvis att graden av melankoli avgör valet av 

behandling vid endogen depression och att i de fall där personlighet och livssituation 

interagerar ligger tonvikten på psykoterapi, vilket är i linje med de nationella riktlinjerna 

utfärdade av Socialstyrelsen (2010a). I de nationella riktlinjerna omnämns också ljusterapi 

som alternativ behandling vid årstidsbunden depression.  

 

Psykiatrisk omvårdnad   

Omvårdnadsteoretiker Hildegaard Peplau (1997), med sina rötter i den psykiatriska vården, 

beskriver omvårdnad som en interpersonell process mellan patient och sjuksköterska, med ett 

undervisande och vägledande syfte som också innebär bearbetning av känslor. Detta främjas 

enligt Klang och Söderkvist (2001) genom att sjuksköterskan engagerar sig och uppmuntrar 

patienten att sätta ord på outtalade tankar, vilket också Svedberg (2006)) beskriver. På 

liknande sätt beskriver Ottosson och Ottosson (2007) processen mellan patient och personal, 

men att det också krävs goda kunskaper om aktuella sjukdomar och deras behandling hos 

personalen för att kunna ge denna specifika omvårdnad. 

 

Psykiatrisk omvårdnad kan enligt Arvidsson och Skärsäter (2006), beskrivas som stödjande 

och hälsofrämjande handlingar till patienter med psykisk ohälsa, där den goda omvårdnaden 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsvani (2006) utgår från den evidensbaserade vården som 

grund. Hummelvoll (2005) menar att ett planerat omhändertagande syftar till att stärka 

patientens förmåga till egenvård och därmed bättre hälsa. I litteraturen återkommer respekt, 

värdighet och information som nyckelbegrepp i beskrivningar av psykiatrisk vård (Gooldberg, 

2000; Ottosson & Ottosson, 2007). Då det i ett flertal studier framkommer att 
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omvårdnadsforskningen gällande ECT är svagt utvecklad, framförallt då det gäller kvalitativa 

studier (Rose, Fleischman & Wykes, 2004; Stevens & Harper, 2007), behöver nuvarande 

forskningsresultat kompletteras. Det är exempelvis enligt Sienaert, De Becker, Vansteelandt, 

Demyttenaere och Peuskens (2005) oklart, vilka omvårdnadshandlingar som i störst 

omfattning påverkar hur omvårdnaden uppfattas av patienten.  

 

Förberedelserna inför ECT och uppföljningen efter behandlingen utförs av 

omvårdnadspersonal. I den här studien innefattar omvårdnadspersonal endast 

specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning. Dessa 

sjuksköterskor följer patienten till behandlingsenheten, är närvarande under behandlingen, 

övervakar uppvaknandet och ordnar slutligen med att patienten, med hänsyn till individuella 

behov, kommer tillbaka till avdelningen.  

 

Kunskap, attityd, information och sjuksköterskans engagemang förekommer i tidigare studier 

som viktiga komponenter i omvårdnaden av patienter som behandlas med ECT, samt i 

omvårdnaden av deras anhöriga. Även om tidigare forskning identifierat 

omvårdnadshandlingar som främjar tillfrisknandet, utöver effekten av själva behandlingen, 

framkommer det i studien av Tang, Ungvari och Chan (2002) att det fortfarande är oklart 

vilka omvårdnadshandlingar som är av störst betydelse. Munday, Deans & Little (2003) 

menar att det verkar finnas ett samband mellan sjuksköterskans kunskapsnivå och patienternas 

upplevda erfarenheter av behandlingen, vilket också framkommer i studien av Videbech & 

Honoré (2003). Andra studier visar att specifika utbildningsprogram kan höja kunskapsnivån 

hos ECT-sjuksköterskor, men att det förmodligen också finns andra faktorer som påverkar 

kunskapsnivån, exempelvis erfarenhet från behandlingen samt kulturella samband som kan 

associera till tortyr med elektriska stötar (Wood, Chambers & White, 2007; Bustin, Rapoport, 

Krishna, Matusevich, Finkelsztein, Strejilevich & Anderson, 2008). Videbech och Hoonoré 

(2003) penetrerar i sin studie informationens förutsättningar för att kunna fungera som 

anpassat stöd, där det förutom kunskap också går att ana att informationens struktur är en 

påverkansfaktor. Harrison och Kaarsemaker (2000) beskriver informationens betydelse för 

förmedlande av psykologiskt stöd och för att ge patienten möjlighet att diskutera sina känslor 

beträffande behandlingen, vilket är liknande resultat som framkommer i studien av Kavanagh 

och McLoughlin (2009). Studier tyder också på att det även hos anhöriga finns ett behov av 

och önskemål om att få information och stöd, vilket även patienterna anser vara viktigt (Sethi 

& Williams, 2003; Munday, Deans & Little, 2003). I studien av Wood, Chambers & White 

(2007) framkommer komplexiteten i omvårdnaden av patienter som behandlas med ECT 

alltmer och det verkar finnas flera dimensioner som samverkar och faktorer som korrelerar till 

varandra, vilket stärker behovet av fortsatta studier. Exempelvis menar Gomez (2004), att det 

är oklart hur sjuksköterskor och patienter påverkar varandra och hur det uppfattas och speglar 

sig i omvårdnaden i samband med ECT. Tidigare studier antyder att det finns 

omvårdnadshandlingar som är lika viktiga för hur patienterna upplever behandlingen som 

behandlingseffekten i sig (Koopowitz, Chur-Hansen, Reid & Blashki, 2003; Sienaert, De 

Becker, Vansteelandt, Demyttenaere & Peuskens, 2005).  

 

Problemformulering 

Den evidensbaserade vården ska ses som en grund till god omvårdnad. Socialstyrelsens 

förstudie gällande behandling med ECT (2010b), betonar behovet av att utveckla en praxis för 

ett mer standardiserat omhändertagande vid behandling med ECT samt poängterar 

personalens ansvar att ge patienter och anhöriga möjlighet till delaktighet i vården. Även i 

denna rapport saknas konkreta förslag på omvårdnadshandlingar och dess utförande i 
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samband med ECT. Begränsningen och otydligheten i den evidensbaserade omvårdnaden i 

samband med ECT gör det svårt att utarbeta en praxis. Det finns således ett behov av utökad 

kunskap. Eftersom psykiatrisjuksköterskans handlande beträffande omvårdnaden i samband 

med ECT kan ha stor betydelse för patientens tillfrisknande, är psykiatrisjuksköterskans 

erfarenheter en viktig del i ett underlag för framtida praxis. Detta är bakgrunden till den här 

studien.  

 

SYFTE 
 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnaden i samband med 

ECT. 

 

METOD 

 

Studiens design utgår ifrån kvalitativ metod. En kvalitativ metod ger enligt Forsberg och 

Wengström (2008) möjlighet att på ett heltäckande sätt fånga upp och beskriva 

informanternas erfarenheter. Polit och Beck (2011) framhåller den kvalitativa metodens 

fördelar i avseende att fånga upp människors erfarenheter i sin helhet och förordar 

bandinspelade intervjuer för att säkerställa det som informanterna sa i intervjuerna. Metoden 

som använts i studien är en konventionell kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Hsieh och 

Shannon (2005). Genom analys av texter, möjliggör ansatsen enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) för en förståelse av ett urval personers erfarenheter och uppfattningar. 

Metoden är vanligt förekommande inom omvårdnadsforskning (Graneheim & Lundman, 

2004, 2008; Elo &  Kyngäs, 2007; Hsieh & Shannon, 2005). Enligt Elo och Kyngäs (2007) 

kan metoden användas med både induktiv och deduktiv ansats. I föreliggande studie har 

metoden använts med induktiv ansats. Induktiv ansats används då kunskapen inom ämnet är 

begränsad eller splittrad. Deduktiv innehållsanalys är baserad på tidigare studier då forskaren 

vill ompröva befintliga data i ett annat sammanhang. Konventionell kvalitativ innehållsanalys, 

enligt Hsieh och Shannon (2005), som använts i den här studien, innebär att datamaterialet 

bearbetades strukturerat och organiserades i flera steg. Texten kondenserades till en högre 

abstraktionsnivå där fördjupningen gav nya insikter, kodning och kategorier hämtades direkt 

från texten.  

 

Urval och tillvägagångssätt 
Urvalet av informanter gjordes utifrån två inklusionskriterier: I. Att personen är 

specialistutbildad sjuksköterska inom psykiatrisk vård och II. personen har minst två års 

erfarenhet av omvårdnad under hela behandlingsproceduren för ECT, före-, under- och efter 

behandlingen. Totala antalet intervjuer som planerades ingå i studien var sex, innefattande en 

provintervju och fem intervjuer. Urvalet i den här studien innefattar endast specialistutbildade 

psykiatrisjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning. Numera utförs ofta själva 

behandlingen av psykiatrisjuksköterskor, specialutbildade för uppdraget att administrera ECT. 

Dessa specialutbildade ECT-sjuksköterskor är inte inkluderade i den här studien. Urvalet av 

informanter genomfördes utan bortfall. I händelse av att någon avböjt till att delta, skulle 

urvalsproceduren upprepats genom att enhetscheferna ombetts att identifiera nya informanter 

med samma antal som bortfallet. Informanternas ålder varierade, den yngsta befann sig i 

åldersintervallet 30-39 år och den äldsta i intervallet 60-69 år. Hälften av informanterna, utan 

att vara strategiskt utvalda, hade var och en erfarenhet sedan 20 år tillbaka och mer, både som 

specialistsjuksköterska och av klinisk verksamhet med ECT-patienter. Andra hälften av 
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gruppen informanter hade endast några års erfarenhet, både som specialistsjuksköterska och 

som kliniskt verksam med ECT- patienter.  

 

Ett informationsbrev samt en förfrågan att genomföra studien skickades till 

verksamhetschefen (bilaga 1), samt en blankett för underskrift vid godkännande av studien 

(bilaga 2). Efter att verksamhetschefen skrivit under blanketten med sitt samtycke och 

godkännande av studiens genomförande, kontaktades enhetscheferna på två avdelningar inom 

den aktuella verksamheten. Författaren tog först telefonkontakt och därefter träffades 

författaren och respektive enhetschef, var för sig, på vårdavdelningen. Dessa tillfrågades om 

hjälp att identifiera informanter som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Enhetscheferna 

fick av författaren en grundlig information om studien, både skriftligt (bilaga 3) och muntligt. 

Därefter ombads enhetscheferna vidarebefordra den skriftliga (bilaga 3) och muntliga 

informationen till vardera tre informanter. Vid informationstillfället ombads också 

enhetscheferna lämna ut informationsbladet med förfrågan om att delta i studien (bilaga 3) 

samt en blankett för skriftligt samtycke (bilaga 4) till informanten. Efter medgivande av 

tilltänkta informanter skickades en namnlista till författaren. Författaren kontaktade sedan de 

tilltänkta informanterna per telefon, dels för att erbjuda möjlighet att ställa frågor och kunna 

få ytterligare information om studien och dels för att tillfråga dessa om att delta. Om den 

tillfrågade potentiella informanten var villig att delta i studien, bokades tid och lämplig plats 

för intervjun utifrån informantens önskemål. Blanketten med signerat samtycke lämnades till 

författaren i samband med intervjun.  

 

Datainsamling 

Det totala antalet intervjuer som ingick i studien var sex, vilket inkluderade en provintervju. 

Provintervjun bedömdes vara av den kvaliteten lämplig för inklusion. För kontroll av att 

intervjuerna var genomförbara och att frågorna gav svar på studiens syfte, förbereddes den 

faktiska forskningsstudien med att genomföra en provintervju, vilket Gillham (2008) och 

Granskär och Höglund-Nielsen (red.)(2008) förespråkar för att testa intervjuguiden. Som 

inledning före själva intervjuerna, gjordes en kort sammanfattning av tidigare given 

information gällande studiens syfte och bakgrundsdata (bilaga 5) efterfrågades. 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad intervju, där en förberedd 

frågeguide (bilaga 5) med följdfrågor användes. Frågeguidens utformning baserades på två 

övergripande frågeställningar gällande erfarenheten av omvårdnaden i samband med ECT och 

dess genomförande. Följdfrågor användes för att kunna styra upp innehållet i intervjuerna till 

att gälla före- under- och efter behandlingen samt för att kunna hålla ämnesfokus och utveckla 

svaren. Öppenheten kontra strukturen i den halvstrukturerade intervjun ansågs vara viktig för 

att få data av så god kvalitet som möjligt, vilket Kvale (1997) och Gillham (2008) menar att 

den halvstrukturerade intervjun ger förutsättningar till. Intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum 

på informanternas arbetsplats, de spelades in på band och pågick mellan 30-45 minuter. Etiska 

aspekter beaktades genom hela datainsamlingen, exempelvis var informanterna väl 

informerade om studiens syfte och genomförande och att verksamhetschefen godkänt att 

genomföra studien. De var också informerade om frivilligheten av att delta, att deltagandet 

när som helst kunde avbrytas och om studiens konfidentialitet, etiska aspekter som Granskär 

och Höglund-Nielsen (red.)(2008) framhåller som viktiga att beakta.  

 

Dataanalys   
Metoden som använts för den här studiens dataanalys är konventionell kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Hsieh och Shannon (2005). Analysmetoden innebär att analysen 

inleddes med att den bandinspelade intervjun transkriberades ordagrant. Intervjutexten lästes 
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därefter, enligt Hsieh och Shannon (2005), igenom upprepade gånger, första gången för att få 

en översikt och känsla för materialet, därefter påbörjades en mer ingående och fortlöpande 

process, där texten lästes ord för ord för att fånga in nyckelbegrepp. I den inledande analysen 

gjorde författaren anteckningar om sina första intryck och tankar, som Hsieh och Shannon 

(2005) menar är ett sätt att närma sig texten. I den vidare textbearbetningen upptäcktes ord 

och meningar som reflekterade och svarade på studiens syfte. Analysprocessen fortsatte 

genom att dessa meningsbärande enheter markerades, kondenserades och abstraherades till 

koder utifrån sambandet i innehållet. Koderna jämfördes och sammanfördes, utifrån likheter 

och skillnader, till subkategorier som namngavs, bearbetningen gick fram och tillbaka mellan 

text och subkategorier. Beroende på relationen mellan subkategorierna kunde dessa sedan 

sammanföras och organiseras till ett mindre antal kategorier som representerade resultatet av 

studien (Hsieh & Shannon, 2005). Beskriven analysprocess illustreras med exempel i 

nedanstående tabell (tabell 1). Varje kategori, subkategori och kod är definierad och har 

genom analysens gång ett samband, koder och kategorier hämtades direkt ifrån texten.  

 

Tabel1 1. Illustrerad analysprocess – Beskrivning av hur meningsbärande enheter 

kondenserats och abstraherats till koder, vilka sammanförts till subkategorier som organiserats 

till en kategori. Exemplet är hämtat ifrån delen gällande efter behandlingen. 

  
Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

 

jag tror att de i det här 

tillståndet mellan kanske 

dröm och vakenhet ändå 

känner att här är en människa 

och jag hoppas att de känner 

sig lite trygga, att vi syntes 

det sista innan de somnade i 

det där narkosruset och sedan 

att vi är där när de börjar att  

vakna till 4  

   

 

en trygghet att vi 

finns där och att 

det är samma 

person som de ser 

både då de somnar 

och vaknar  

 

 

 

finns där och 

förmedlar 

trygghet   

 

 

 

förmedla 

trygghet 

 

 

 

känslomässigt 

stöd 

 

 

 

de vaknar upp och är 

förvirrade och då är det bra 

för dem om det är någon som 

står nära fysiskt och att de 

inte behöver leta efter 

personal utan att den 

tryggheten finns där och att vi 

är observant på hur de mår, 

jag tror att de känner sig 

tryggare om det är någon som 

de känner till 6 

 

 

tryggt om det vid 

uppvaknandet finns 

personal som de 

känner fysiskt nära  

 

 

finnas fysiskt 

nära  

 

  

  

 

ser det här i början att de är 

bra lulliga innan de är riktigt 

vakna, de är vakna men ändå 

inte, vi pratar med dem, 

stryker dem över ryggen, en 

del får lite panik, man får 

styra upp det lite allmänt 4  

 

 

 

de är lulliga innan 

de vaknar helt, lite 

panik, vi pratar och 

stryker över ryggen 

och styr upp  

  

 

pratar och ger 

kroppskontakt 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

 

försöka skapa en lugn miljö 

inte ha högljutt och ta det 

lugnt helt enkelt 3 

  

 

skapa en lugn miljö 

och ta det lugnt 

  

 

finnas hos 

patienten och 

förmedla lugn  

  

 

finnas till för patienten och  

sitta med tills det har 

stabiliserat sig, vi finns där är 

i närheten 4 6 

 

 

finnas till för 

patienten,  

vi finns där 

  

 

  

  

 

med då de vaknar upp, de 

kanske känner sig lite vilsna 

och bortkomna och inte 

känner igen sig,            

de kan vakna upp och vara 

förvirrade och det kan bli lite 

oroligt 2,        

de kan vara förvirrade så att 

de inte vet var de är och blir 

oroliga en del kan bli 

våldsamma 6  

      

 

vara med vid upp-

vaknandet 

de kan vakna upp 

och vara förvirrade 

och det kan bli lite 

oroligt  

 

  

  

 

då måste man visa sig och gå 

in i den situationen: - du har 

fått behandling och allt har 

gått bra och lägg dig ner och 

ta igen dig och vila nu så 2 

  

 

visa sig och berätta 

att behandlingen är 

klar, att allt gått bra 

och nu gäller vila 

 

  

 

förmedla att jag 

finns där, 

informerar 

 

  

 

information 

 

  

 

 

man frågar patienten om han 

känner igen mig och om han 

vet vart vi finns 1, berättar 

vad som har hänt, frågar hur 

de mår 6  

  

 

frågar patienten hur 

de mår och om de 

vet vad som hänt 

 

  

 

uppdaterar till tid 

och rum 

 

  

  

 

då de någorlunda börjar att  

kvickna till då brukar jag 

säga att behandlingen är klar 

och att du är på uppvaket och 

så säger jag du får lite extra 

syrgas tills du vaknar 

ordentligt, och sedan så säger 

jag att det kommer att trycka 

då vi tar blodtryck, det är det 

som spänner på armen 4 

 

 

då de börjar vakna 

säger jag att 

behandlingen är 

klar ,du är på upp-

vaket ,du får syrgas  

och vi tar blodtryck  

  

 

berättar var 

patienten är och 

vad vi gör 

 

 

 

  

  

 

när de vaknar till att man 

påminner vad som har hänt 

och att allting gick bra, 

eftersom de kan vara lite 

glömska och surriga när de  

vaknar att man förklarar vad 

de har varit med om 3   

 

påminner och 

förklarar vad de 

varit med om och 

att allting gick bra 

  

 

 

 

påminner och 

förklarar 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

 

omvårdnadssyfte efter 

behandlingen är att patienten 

vaknar och att jag informerar 

om hur, var och när och vad 

det är som har hänt 5  

 

omvårdnaden 

syftar till att 

patienten vaknar 

och blir informerad   

 

patienten vaknar 

och får 

information 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hur jag utför dom sakerna det 

är viktigt, om jag har hand 

om en manlig eller om det är 

en kvinnlig patient eller barn 

då tar jag hand om dom på 

det viset jag skulle vilja att 

man tar hand om min 

mamma, jag vet inte jag 

känner så 1 

 

 

hur jag tar hand om 

och utför är viktigt, 

känner på det viset 

som jag skulle ta 

hand om min 

mamma 

 

tar hand om med 

känsla 

  

 

empati 

 

 

 

 

 

jag tar bort håret från ansiktet 

och klappar lite på axeln och 

lägger på filten och jag är 

med helt enkelt 1 

  

 

tar bort håret från 

ansiktet, klappar 

lite lägger på filten, 

är med helt enkelt 

 

 

känslomässigt 

närvarande 

 

 

  

 

det känns bra för patienten, 

det känns bra för mig jag mår 

bra av det, skulle jag göra 

nånting slarvigt eller ha nån 

slags ovilja då känner jag mig 

inte som en bra människa, jag 

vill må bra av det att jag gör 

saker bra 1 

  

 

känns bra för 

patienten, det 

känns bra för mig, 

vill må bra av att 

jag gör saker bra   

     

  

 

ge omvårdnad 

med känsla 

 

 

 

 

  

 

patienterna brukar ta upp att 

de inte minns då pratar man 

lite om det, säger att ibland så 

kan man få biverkningar i 

form av huvudvärk och 

minnesluckor att det brukar 

gå över och att det inte är så 

ovanligt, att de inte behöver 

vara rädda 6, ha mer 

förståelse för det här med 

minnet jag betonar att det är 

övergående det kommer att  

bli bättre 2 3  

 

 

patienterna tar upp 

att de inte minns, 

pratar om att man  

kan få huvudvärk 

och minnesluckor, 

det brukar gå över  

 

  

 

visa förståelse 

och prata om 

biverkningar 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska riktlinjer och aspekter inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

beaktades under studiens genomförande med tonvikt på integritet, säkerhet och 

konfidentialitet (Codex, 2010; Vetenskapsrådet, 2010; SFS 2008:192). Konfidentialitet 

innebär ett skydd av informanternas utsagor och personuppgifter, vilket betyder att allt 

transkriberat arbetsmaterial ska vara avidentifierat och hanteras på ett sådant sätt att ingen 

informant kan identifieras. Karlstads universitets bevarande- och gallringsplan respekterades i 

samband med hantering och förvaring av det insamlade materialet (Tigér, 2004).  

 

Godkännande och ett skriftligt tillstånd för att genomföra studien inhämtades av 

verksamhetschefen för aktuellt område, genom att ett informationsbrev tillsammans med en 

förfrågan om tillstånd att genomföra studien skickades till denne. Informationen till 

informanterna var lätt att förstå och innefattade både skriftlig och muntlig information om 

studien. Frivilligheten till att delta i, och rätten till att när som helst avbryta studien, framkom 

tydligt både i den skriftliga och muntliga informationen. Informanterna lämnade sitt skriftliga 

samtycke till att delta i studien. Det insamlade materialet hanterades konfidentiellt och 

förvarades inlåst, endast författaren hade tillgång till materialet. Datainsamlingen och 

analysen genomfördes med respekt för den enskilde informanten, så att denne inte skulle 

känna sig utlämnad eller att informationen förvanskats. I direkt anslutning till att studien var 

sammanställd, försvarad och avslutad avmagnetiserades ljudbanden med de inspelade 

intervjuerna och intervjuavskrifterna raderades. De insamlade uppgifterna fick endast 

användas för genomförande av aktuell studie samt eventuell vetenskaplig publikation.  

 

Vid en värdering av studiens risk-nyttoförhållanden i relation till forskningsetiska 

överväganden, ansågs att nyttoförhållandet överväger riskerna. Riskförhållanden som beaktats 

är exempelvis att enhetschefen tillfrågades om att identifiera informanter, vilket skulle kunna 

innebära att urvalet också medvetet eller omedvetet gjordes utifrån ytterligare kriterier än de 

för studien gällande inklusionskriterierna. Dessutom kanske informanterna inte kände sig fria 

till att säga att de inte ville delta i studien, eftersom det var chefen som valt ut dem och var 

den som vidarebefordrade informationen och förfrågan om att delta. En annan aspekt ur 

risksynpunkt är hur informanternas konfidentialitet bevaras. Med hänsyn till 

konfidentialiteten inhämtades bakgrundsdata gällande ålder i åldersintervall (bilaga 5) för att 

minska risken att informanterna skulle kunna identifieras. Riskförhållanden vägdes mot 

nyttoförhållanden, såsom den här uppsatsens betydelse i förhållande till behovet av utveckling 

av omvårdnaden inom området. Inga specifika patienter har diskuterats i samband med 

intervjuerna. Författaren har ingen tidigare relation till informanterna som bedömts skulle 

kunna påverka studiens resultat, men har däremot som tidigare verksam ECT-sjuksköterska 

en relation till behandlingen, där förförståelsen skulle kunna vara en risk för att ha påverkat 

studiens resultat. Eftersom författaren varit medveten om risken, har ett strikt etiskt och 

reflekterande förhållningssätt eftersträvats genom hela studien, med särskilt beaktande av 

förförståelsen.    
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i tre delar; före-, under- och efter behandlingen. De framtagna 

kategorierna presenteras i figur 1 samt i löpande text och kategorierna styrks med citat från 

intervjuerna. 

 
 

 

 

 

Figur 1. Illustration av resultatets tre delar, där varje elips beskriver en kategori och rutorna 

under beskriver tillhörande subkategorier. 

    Före     Under     Efter 

 

  Information 

        Vara              

   närvarande 

 

  Övervakning 

   Skriftlig och muntlig  

           beskrivning 

          Finnas med 
            Praktiska  

   medicinsk – tekniska 

  omvårdnadshandlingar 
      Inbjuda till frågor, 

       svara och lugna 

     Sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnaden i samband med ECT 

 

   Bemötande 

       Lugna 

     patienten 

 Lyhörd och engagerad           Avleda oro 

        Ge information 

      Förmedla empati 

 

  Uppföljning 

 Praktiska rutinmässiga 

 omvårdnadshandlingar 

Känslomässigt                        

        stöd 

     Förmedla trygghet 

  Praktiska   

  omvårdnads- 

  handlingar 

       Stödjande och     

         motiverande 

Hjälpa patienten och 

    ECT-personalen 

       Individuella/ 

       förebyggande 

  omvårdnadshandlingar 

     Individuella behov 

Ledsaga och förbereda 

            patienten 

        Rutinmässiga 

  omvårdnadshandlingar 
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Resultat före behandlingen 

 

Analysen resulterade i tre kategorier: ”Information”, ”Bemötande” och ”Praktiska 

omvårdnadshandlingar” samt sex subkategorier: ”Skriftlig och muntlig beskrivning”, ”Inbjuda 

till frågor, svara och lugna”, ”Lyhörd och engagerad”, ”Stödjande och motiverande”, 

”Rutinmässiga omvårdnadshandlingar” och ”Individuella/förebyggande 

omvårdnadshandlingar”.  

 

Information 
De i analysen framkomna subkategorierna ”Skriftlig och muntlig beskrivning”, ”Inbjuda till 

frågor, svara och lugna” tolkades utifrån underliggande meningar till kategorin ”Information”. 

I samtliga intervjuer belystes informationen som en viktig omvårdnadshandling i samband 

med ECT. Kategorin beskriver informationens innehåll och syften. 

 

Skriftlig och muntlig beskrivning 

Sjuksköterskorna uppger att det är viktigt att patienten får all information, en adekvat och 

fullständig presentation om behandlingen för att delge så mycket fakta som möjligt. Vidare 

framhåller de att det är omvårdnadspersonalens uppgift att informera, berätta och förklara för 

patienten. Även anhöriga blir inbjudna att bli delaktiga. Den skriftliga informationen ges 

genom att en broschyr specifikt riktad till patienter lämnas ut. Det framkommer i intervjuerna 

att informationen som omvårdnadshandling är viktig, för att undvika att det händer något som 

patienten inte är beredd på. Informationens innehåll bör därför omfatta varför man ger 

behandlingen, vad det är som händer i kroppen, behandlingens genomförande och att 

patienten kommer att bli sövd. I informationen ingår att beskriva behandlingsmiljön och 

personal. Sjuksköterskorna anser det också viktigt att förbereda patienten på möjliga 

biverkningar. Vidare framhåller och betonar sjuksköterskorna vikten av att ge en utförlig 

information för att patienten ska känna sig lugn och trygg, där tryggheten gör det lättare för 

patienterna att besluta huruvida de ska tacka ja till behandlingen eller inte. Det framkommer 

också att det i förmedlandet av så mycket fakta som möjligt, hela tiden ska betonas att 

behandlingen är frivillig. Informationen visar bara på möjligheten. 

 

       Det är väldigt viktigt att de får all information om behandlingen….. och sövningen …..så  

       att de känner sig lugna och trygga. IP (Intervjuperson) 5 

 

       …..viktigt att patienten får reda på möjliga biverkningar också att man inte undanhåller  

       sådana saker. IP 3  

 

       Tryggheten lägger jag i rätt information.....ge dem så mycket fakta som möjligt, ….. ECT-    

       behandling det är en frivillig behandling det är ingen som packar på patienten    

       behandling, man visar möjligheten. IP 1 

 

Inbjuda till frågor, svara och lugna 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna tycker det är viktigt, att under informationens 

gång inbjuda patienten att ställa frågor. I den processen är det viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap för att kunna ge faktabaserade svar och förklaringar. De framhåller att en del av 

omvårdnaden innebär att svara på frågor. Oroliga patienter mår bättre och känner ett lugn om 

de får svar på sina frågor. Många gånger måste informationen upprepas och det är därför 

viktigt att ge möjligheten att vid ett senare tillfälle återkomma med frågor. Det framkommer 

flera faktorer som kan påverka, dels den enskilde patienten och dels patienterna generellt, hur 
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informationen uppfattas. Informationen bör därför anpassas individuellt, exempelvis 

beträffande nivå, så att den är lätt att förstå och inte låter skrämmande. Andra komponenter 

som sjuksköterskan beskriver som viktiga att anpassa är att tillräckligt med tid avsätts och att 

miljön är lämplig. Det är också viktigt att kontrollera att patienten förstått informationen.  

 

       Under det att man informerar kan man göra så att patienten ställer frågor….. att de   

       vågar ställa frågor…..Det är väldigt viktigt att de inte sitter och har frågor efter….. De  

       vet att de får ställa sina frågor och man vet vilken information man skall ge. IP 5 

 

       …..en del patienter är jätte oroliga och då får man ge informationen flera gånger och  

       lugna dem och….. anpassa informationen så att det ska bli lätt att förstå och att det inte 

       ska låta skrämmande och otäckt. IP 3 
 

       …..ge möjligheten att återkomma med frågor att man är öppen för det – Är det något du  

      funderar över så måste du ge dig till känna…..man får faktiskt avsätta tid….. IP 4 

 

Bemötande 

Kategorin identifierades utifrån de i analysen framtagna subkategorierna ”Lyhörd och 

engagerad” och ”Stödjande och motiverande”. Kategorin beskriver hur sjuksköterskans attityd 

och förhållningssätt påverkar patientens inställning till behandlingen, vikten av att patienten 

blir sedd och hur sjuksköterskan kan förmedla tillit och hopp.  

 

Lyhörd och engagerad 

I intervjuerna beskriver sjuksköterskorna att ett lyssnande, välvilligt inställt och engagerat 

förhållningssätt ger patienten uppmuntran och är ångestreducerande. Sjuksköterskorna fångar 

upp funderingar och möter den individuella patientens behov av svar på frågor och 

förklaringar. Genom att se och lyssna på patienten, bekräfta lidandet och sanningsenligt 

påvisa och berätta erfarenheter, försöker sjuksköterskorna stödja patienten samt förmedla tillit 

och hopp. 

 

       Det blir en reaktion man kan se på dem, resonemanget som kommer….. det blir      

       ångest….. man möter funderingar. IP 2 

 

       Man berättar om sina egna erfarenheter. IP 6 

 

       Försöker lugna och berätta …..det är många som har blivit hjälpta av det och att det  

       brukar gå fort. IP 3 

  

Stödjande och motiverande 

Sjuksköterskorna beskriver att de förmedlar känslomässigt stöd, dels för att patienten själv ska 

kunna ta ställning till behandlingen och dels för att lindra ångesten inför behandlingen. 

Sjuksköterskorna beskriver att förmedlandet av en positiv grundton till patienten är av stort 

värde. Patienter tveksamma till behandlingen kan genom information om fördelarna med ECT 

uppmuntras till att våga tacka ja till behandlingen. Den positiva attityden förmedlas genom att 

beskriva behandlingen på ett mjukt och avdramatiserat sätt. Sjuksköterskorna bidrar till 

ångestlindring genom att berätta, förklara, motivera och samtala. De berättar om sina 

erfarenheter och vad de vet om behandlingsalternativet, med syftet att stödja, motivera och 

visa patienten vad erbjudandet om behandling innebär. De berättar om omvårdnaden kring 

behandlingen, framhåller att de finns med hela tiden och att de även är de som övervakar 

patienten efter behandlingen.   
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       Det finns ju ett motstånd hela vägen….. inte försöker att övertala utan bara berättar det     

       jag vet om behandlingen …..bidrar med det ångestdämpande samtalet och förklaringar.    

       IP 2 

 

       Om jag som omvårdnadspersonal kan förmedla en positiv grundton så är mycket                

       vunnet. IP 4 

 

       Jag säger på lite mjukare sätt, jag beskriver det som en väldigt fin behandling….. 

       Vi visar vad vi kan erbjuda…..det är patienten som anger tonen men man måste leda      

       patienten fram till den punkt de bestämmer sig. IP 1 

 

Praktiska omvårdnadshandlingar 

”Rutinmässiga omvårdnadshandlingar” och ”Individuella/förebyggande 

omvårdnadshandlingar” framträder i intervjutexten som subkategorier till kategorin 

”Praktiska omvårdnadshandlingar”. Underliggande text till framtagen kategori beskriver att 

det inför ECT utförs rutinmässiga förberedelser i form av provtagning, undersökningar och 

deklaration av hälsotillståndet. Kategorin beskriver också att det i förberedelserna tas hänsyn 

till den individuella patientens behov, exempelvis av smärtförebyggande åtgärder.   

 

Rutinmässiga omvårdnadshandlingar 

Sjuksköterskan utför rutinmässiga blodprover och undersökningar. Patienten får vidare hjälp 

med att fylla i hälsodeklarationen och sjuksköterskan instruerar om praktiska förberedelser 

och dess genomförande, där det också ingår att kontrollera att de blir utförda. Patienten får 

information om att denne ska vara fastande inför behandlingen, hygienföreskrifter och 

läkemedelsintag.  

       

        …..beslutas att de ska ha den här behandlingen…..vissa rutinprover…..det ska ju tas.     

        IP 2 

        

       Sitter med och fyller i hälsodeklarationen…..kunna svara på frågor under tidens gång. 

        IP 4 

  

       Informerar att de ska vara fastande, att patienten är ren…..nytvättad i håret, inte ha         

       smycken och inte röka innan…..att de inte får ta benso innan. IP 6  

 

Individuella/förebyggande omvårdnadshandlingar  

Förutom de rutinmässiga omvårdnadshandlingarna tillkommer individuella läkarordinationer 

och övriga förebyggande omvårdnadshandlingar, som att följa upp att praktiska förberedelser 

blir utförda. I samband med behandlingen kan i vissa fall smärta eller illamående förekomma 

hos patienten, vilka man då försöker att förebygga med farmakologisk behandling. 

 

       Vi gör det som läkaren har ordinerat….. tar blodprover och i många fall EKG. IP 1 

 

       …….det gäller att ha extra koll så att de inte äter och dricker…..IP 3 

 

       …..kanske någon Panodil innan och något mot illamående. Kan finnas smärtproblematik        

       med huvudvärk som man försöker att förebygga. IP 6   
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Resultat under behandlingen 
 

Analysen resulterade i två kategorier: ”Vara närvarande” och ”Lugna patienten” samt fyra 

subkategorier: ”Finnas med”, ”Ledsaga och förbereda patienten”, ”Avleda oro” och ”Hjälpa 

patienten och ECT-personalen”. De framtagna kategorierna presenteras i figur 1 samt i 

löpande text. Kategorierna illustreras med citat från intervjuerna.  

 

Vara närvarande 
I analysen framkom ”Finnas med” och ”Ledsaga och förbereda patienten” som subkategorier 

varefter kategorin ”Vara närvarande” kunde identifieras. I samtliga intervjuer framkommer 

det att den praktiska omvårdnadshandlingen är av stor vikt för att kunna förmedla stöd och 

trygghet. ”Vara närvarande” omfattar att följa patienten till behandlingsenheten, sitta med 

patienten i väntrummet, följa patienten in på behandlingsrummet och finnas kvar där under 

hela behandlingsproceduren. 

 

Finnas med   

Att fysiskt finnas med hela vägen beskrivs som ett förmedlande av stöd och trygghet i sig. 

Patienterna upplever det jobbigt att lämna avdelningen. Sjuksköterskorna berättar att 

patienterna beskriver att det känns skönt att sjuksköterskan finns med dem. Att finnas bredvid 

då patienten somnar och vaknar, och att finnas med då patienten är sövd, förmedlar stöd och 

trygghet ur ett känslomässigt perspektiv.      

 

       …..det är många som säger:  - det är skönt att du står där och finns med. IP 5 

  

       Ja man finns bredvid och sen är det av vikt när patienten vaknar att det är jag som är          

       bredvid…..alltså han somnar och ser mig och han vaknar och ser mig….. en     

       trygghetsfaktor för patienten. IP 1 

 

       Finnas där för och se vad som händer …..för att kunna berätta det för patienten efteråt      

       …..det är någon slags trygghet att det finns någon som är med och ser på just               

       när de är sövda. IP 6 

 

Ledsaga och förbereda patienten 

Att vara närvarande genom rent praktiska omvårdnadshandlingar innefattar att sjuksköterskan 

följer med och med hänsyn till patientens individuella behov ordnar med transporten till ECT-

enheten, väntar tillsammans med patienten i väntrummet och ledsagar patienten in på 

behandlingsrummet. Inne på behandlingsrummet kompletterar sjuksköterskan ECT-

personalen genom att bistå med att praktiskt förbereda och hjälpa patienten tillrätta inför 

behandlingen samt med att förflytta patienten till uppvakningen då patienten fått 

behandlingen.  

 

       …...åker ju dit…..kan ibland vara ganska jobbigt…..då vi väl kommer dit så sitter vi och     

       väntar i väntrummet…..IP 4 

 

       …..personal följer med  in på rummet…..vi finns där…..gör inte så  

       mycket…..förhoppningsvis känns det lite tryggare…..IP 6 

        

       …..ser till att de tar av skor och stora tröjor…..tar filten och viker upp den och kopplar    

      pulsoxymetern…..efter behandlingen läggs patienten i framstupa sidoläge och dras ut ur   

      behandlingsrummet…..IP 5 
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Lugna patienten 

Analysen resulterade i subkategorierna ”Avleda oro” och ”Hjälpa patienten och ECT-

personalen” som utifrån innehållet sammanfördes till kategorin ”Lugna patienten”. Kategorin 

beskriver verbala och fysiska omvårdnadshandlingar som avleder och lugnar patienten. Det 

framkommer att det är sjuksköterskans uppgift att se till att patienten är lugn, välinformerad 

och mår bra inför behandlingen. 

 

Avleda oro 

Omvårdnadshandlingar med syftet att avleda oro och lugna kan delas in i verbala och fysiska 

handlingar. Verbala omvårdnadshandlingar inbegriper att upprepa information, berätta vad 

som händer och prata med patienten för att distrahera. Omvårdnadshandlingar, av mer fysisk 

karaktär, som avleder oro omfattar att följa patienten om denne vill gå runt och röra sig 

utanför väntrummet, att hålla om eller hålla patienten i handen och att ha ögonkontakt med 

patienten inför narkosen. 

 

       Det är min uppgift att se till att patienten är lugn och välinformerad….. att prata med                              

       patienten försöka distrahera…..att ge eventuell information som behöver förtydligas. IP 5 

 

       Den som är orolig kan få gå runt tillsammans med oss….. ibland vill de röra lite på sig     

       …..de får gå därute om det är ångestlindrande. IP 4 

        

       …..att man håller om…..jag håller i handen om jag upplever att patienten vill det….. IP 1 

 

Hjälpa patienten och ECT-personalen 

Under kategorin ”Lugna patienten” framkom även ”Hjälpa patienten och ECT-personalen” 
som subkategori, vilken innefattar praktiska omvårdnadshandlingar. Sjuksköterskorna 

beskriver att de inte gör så mycket under själva behandlingen, de känner sig som ett 

komplement till den övriga personalen genom att finnas med och bistå praktiskt. 

Omvårdnadshandlingar som bistår och kompletterar ECT-personalen är att hjälpa patienten 

tillrätta med tillhörigheter som kläder och skor samt att lägga sig ner på britsen, man lägger på 

filten och kopplar på pulsoxymetern. Det framkommer att en del i utförandet av de praktiska 

omvårdnadshandlingarna lugnar och inger trygghet. 

 

       Jag hjälper patienten att lägga sig ner….. att de känner sig lugna och trygga i den miljö 

       som de finns…..eftersom jag har förberett dem så går det väldigt bra. IP 5 

 

       …..pratar med patienten om man ser att de är rädda…..pratar om någonting annat och  

       de får bli lugna av detta…..IP 5 

 

       …..berättar vad vi gör….vad de kan förvänta sig…..att de får sova en pytte stund och    

       sedan vaknar upp…..IP 2  

 

Resultat efter behandlingen 

 

Analysen resulterade i tre kategorier: ”Övervakning”, ”Känslomässigt stöd” och 

”Uppföljning” samt sex subkategorier: ”Praktiska medicinsk-tekniska 

omvårdnadshandlingar”, ”Förmedla trygghet”, ”Ge information”, ”Förmedla empati”, 

”Praktiska rutinmässiga omvårdnadshandlingar” och ”Individuella behov”. Kategorierna 

illustreras i figur 1 samt i löpande text och tydliggörs med citat från intervjuerna. 
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Övervakning 

Utifrån bakomliggande innehåll till subkategorin ”Praktiska medicinsk-tekniska 

omvårdnadshandlingar” kunde kategorin ”Övervakning” identifieras. Kategorin beskriver hur 

ansvaret för patienten återgår till psykiatrisjuksköterskan i samband med att patienten dras ut i 

uppvakningsrummet och vilka omvårdnadshandlingar som utförs i samband med detta. 

Sjuksköterskorna beskriver vilka observationer och tekniska mätningar som utförs och belyser 

kravet på att vara koncentrerad och att ha kunskap i samband med övervakningen. 

 

Praktiska medicinsk-tekniska omvårdnadshandlingar 

Sjuksköterskan fokuserar på patienten, finns hela tiden hos patienten och ansvarar för att 

patienten mår bra efter behandlingen. Ansvaret inbegriper en ytterst noggrann övervakning av 

patienten. Sjuksköterskan beskriver att omvårdnadshandlingarna omfattar en allmän 

observation, samt specifika observationer för att kontrollera att patienten andas och där 

tekniska mätningar av puls, blodtryck och syrgasmättnad utförs.  

 

       Då ECT- och narkospersonalen gjort sitt rullas patienten ut i uppvakningsrummet….. 

       då är det vi som har ansvaret över patienten. IP 4                                                                      

        

       Efter själva ECT:n kontrollerar vi patienten noga….. blodtryck, puls och syresättning…..                     

       håller koll på att de mår bra. IP 3 

 

       Jag finns där och fokuserar helt på patienten….. skulle det inte ligga rätt, vid        

       komplikationer….. veta vilka åtgärder jag skall vidta. IP 1 

 

Känslomässigt stöd 

De i analysen framkomna subkategorierna ”Förmedla trygghet”, ”Ge information” och 

”Förmedla empati” ledde fram till att kategorin ”Känslomässigt stöd” kunde identifieras. 

Kategorin beskriver hur sjuksköterskan på olika sätt och med olika omvårdnadshandlingar 

förmedlar känslomässigt stöd, där sjuksköterskans personliga egenskaper och hur 

omvårdnadshandlingarna utförs framkommer vara av betydelse. Fysisk närvaro framkommer 

också som en betydelsefull faktor. 

 

Förmedla trygghet 

Omvårdnadshandlingar som belyser sjuksköterskans förmedlande av trygghet är att skapa en 

lugn miljö, att finnas hos patienten, att prata och ge fysisk närhet och att patienten känner igen 

sjuksköterskan. 

 

       …..att finnas till för patienten tills de har stabiliserat sig…..vi finns där i närheten. IP 6 

 

       …..jag hoppas att de känner sig lite trygga att vi finns där…..att det är samma person             

       som de ser både då de somnar och vaknar. IP 4 

 

      …..vi pratar med dem…..stryker dem över ryggen. IP 4 

 

Ge information 

Sjuksköterskorna uppger information som en viktig och stödjande omvårdnadshandling i 

samband med patientens uppvaknande. De förmedlar att de finns där och berättar var 

patienten befinner sig och att behandlingen är klar. Likaså berättar de vad som händer och 
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uppdaterar patienten till tid och rum. Patienterna behöver ofta upprepad information och 

förklaringar. En del patienter kan ha svårt att orientera sig innan de är riktigt vakna. 

        

       …..man måste visa sig…..berätta att behandlingen är klar och allt har gått bra…... IP2 

 

       Då finns vi där…..man frågar patienten om han känner igen mig och om han vet var vi är    

       ….. berättar vad som har hänt…..frågar hur de mår…..är i närheten. IP 6 

 

       När de vaknar till….. att man påminner vad som har hänt och att allting gick bra….. de         

       kan vara lite glömska och surriga….. att man förklarar vad som hänt….. IP 3 

 

Förmedla empati 

Sjuksköterskornas erfarenheter belyser att förhållningssättet är av betydelse och att det är av 

betydelse för hur omvårdnadshandlingarna utförs och uppfattas av patienterna. 

Sjuksköterskorna beskriver vikten av ett empatiskt förhållningssätt, med innebörden av att 

vara känslomässigt närvarande, att ge omvårdnad med känsla och att möta patientens lidande 

med förståelse, inte minst vad gäller biverkningar. Sjuksköterskorna betonar vikten av den 

empatiska förmågan att kunna ge omvårdnad med känsla, vilken de beskriver också gör att 

något händer med dem själva. De beskriver att om det känns bra för patienten så känns det bra 

för dem själva, de vill må bra av att göra saker bra.   

 

       …..hur jag utför de här sakerna är viktigt….. oavsett vilken patient…..jag tar hand om    

      dem på det viset jag skulle vilja att man tar hand om min mamma…..jag känner så. IP 1 

 

       …..jag tar bort håret från ansiktet…..klappar lite på axeln och lägger på filten…..jag är   

       med het enkelt. IP 1 

 

       ….. visa mer förståelse för det här med minnet…..betonar att det är övergående…..det är   

       tufft det får man verkligen förstå alltså. IP 2 

 

Uppföljning 
Kategorin ”Uppföljning” kunde identifieras utifrån de i analysen framkomna subkategorierna 

”Praktiska rutinmässiga omvårdnadshandlingar” och ”Individuella behov”. Dessa 

subkategorier beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnaden på 

uppvakningsavdelningen efter att patienten har vaknat, samt deras erfarenheter av 

omvårdnaden i samband med att patienten återförs till och vistas på vårdavdelningen. 

 

Praktiska rutinmässiga omvårdnadshandlingar 

Vissa omvårdnadshandlingar som utförs efter att patienten är vaken är rutinmässiga. I 

sjuksköterskans rutinmässiga uppdrag ingår att hjälpa och ge patienten stöd då denne reser sig 

upp från britsen, ta bort nålen, servera frukost och att följa patienten tillbaka till 

vårdavdelningen och patientrummet.  

        

       …..ser till att de inte reser sig för hastigt ifall de är yra…..IP6 

 

       …..sedan då de piggnar till serverar vi frukost…..tar bort nålen om de är stabila. IP 3 

 

       …..åker tillbaks till avdelningen….. följer dem in på rummet…..ligga en stund och ta det      

       lugnt. IP 4    
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Individuella behov 

Sjuksköterskorna utför också omvårdnadshandlingar utifrån den enskilde patientens behov 

och önskningar. På uppvakningsavdelningen har den medföljande sjuksköterskan från 

vårdavdelningen patienten under uppsikt. Då patienten är tillbaka på avdelningen fortsätter 

sjuksköterskan att övervaka patienten genom att gå in till patienten med jämna mellanrum. 

För att kunna identifiera individuella behov fortsätter sjuksköterskan denna uppföljning, till 

dess att allt är stabilt och patienten mår bra. 

 

       …..om patienten får ont i huvudet direkt efter behandlingen…..får Panodil…..patienten  

       kan få Panodil före behandlingen nästa gång…..IP4 

 

       …..jag tittar till extra i alla fall fram till lunch, till dess att de kommer upp på benen  

       ordentligt…..ja att de har det bra. IP 4  

 

       …..en del vill ha lite frukostpåfyllning, en del vill bara sova….. en del har ont i huvudet  

       och då ger vi Panodil. IP 6 

  

DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnaden i samband med 

ECT. Diskussion kring studien omfattar dels en resultatdiskussion, som förs relaterad till 

resultatets tre delar, före-, under- och efter behandlingen och dels en metoddiskussion. 

 

Resultatdiskussion  
I samtliga delar av resultatet, före-, under- och efter behandlingen, framkom både 

praktiska/rutinmässiga omvårdnadshandlingar och omvårdnadshandlingar med syftet att 

förmedla känslomässigt stöd som viktiga. Före behandlingen omfattar de praktiska 

omvårdnadshandlingarna rutinmässiga prover och individuella förberedelser. 

Omvårdnadshandlingar som före behandlingen framkom som förmedlande av känslomässigt 

stöd, var exempelvis att i samband med den skriftliga och muntliga informationen inbjuda 

patienten till att ställa frågor och att ge svar som lugnar. Därutöver framkom betydelsen av 

sjuksköterskornas bemötande för att före behandlingen kunna stödja och motivera patienten 

och att det var av stor vikt att sjuksköterskorna är lyhörda och engagerade. Under 

behandlingen framkom det i resultatet att sjuksköterskornas närvaro var det centrala, som 

genom att ledsaga och följa patienten, och genom att avleda patienten med samtal samt att 

praktiskt hjälpa patienten och ECT-personalen förmedlade lugn. Det som också framkom i 

sammanhanget av betydelsen att ledsaga och finnas med, men som ligger utanför studiens 

syfte, var att sjuksköterskorna påtalade att det vore önskvärt med personalkontinuitet, d.v.s. 

att någon av patientens kontaktpersoner alltid är den som följer med till behandlingen. I 

nuläget var dock detta inte möjligt, på grund av avdelningens organisation. Den del i resultatet 

som presenterar omvårdnadshandlingar efter behandlingen belyser de praktiska 

omvårdnadshandlingarna, dels som medicinsk-teknisk övervakning och dels som rutinmässig 

uppföljning. Förutom de praktiska omvårdnadshandlingarna, omfattar omvårdnaden efter 

behandlingen till stor del handlingar som syftar till att ge känslomässigt stöd, vilket enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter innebär att ge information samt att förmedla trygghet och 

empati. I föreliggande studies resultat framkom också ur olika aspekter sjuksköterskans 

kunskap om behandlingen som en viktig faktor, dels för att genom information kunna 

förmedla kunskap och dels för att kunna utföra omvårdnadshandlingar för att möta den 

enskilde patientens behov.   
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Före behandlingen kunde kategorin ”Information” identifieras som essensen av 

omvårdnadshandlingarna, där syftet är att genom beskrivningar och berättelser kunna 

förmedla kunskap, trygghet, lugn samt ångestlindring, vilket är i linje med studierna av 

Munday, Deans och Little (2003), Sethi och Williams (2003) samt i studien av Videbech och 

Honoré (2003), där både den undervisande och emotionella komponenten framkommer. Det 

framkommer också i den här studien att sjuksköterskornas personliga förutsättningar, för 

exempelvis engagemang, är av stor vikt för informationen, därför att förmedlandet av 

ångestlindring är av annan karaktär än att förmedla kunskap. Betydelsen av att 

sjuksköterskorna är engagerade framkommer i studien av Mancici, Hardiman och Lawson 

(2005), i vilken patienter med psykisk ohälsa anser, att en förutsättning för att kunna bli 

hjälpta är att bli bemötta med engagemang och genuin omtanke.  

I sjuksköterskornas beskrivning av sina erfarenheter kring information som 

omvårdnadshandling, framkommer att sjuksköterskornas kunskap och bemötande kan påverka 

hur patienten uppfattar behandlingen och hur patienten mår. Vidare beskriver 

sjuksköterskorna att syftet med informationen är att motivera och uppmuntra patienten till att 

ta emot behandlingen. De beskriver att de anstränger sig för att berätta om behandlingen på ett 

finare och mjukare sätt. För att tveksamma patienter ska våga tacka ja till behandlingen 

försöker de anpassa informationen så att den inte låter skrämmande. Samtidigt, vilket 

eventuellt kan uppfattas som motsägelsefullt, betonar de dock vikten av att framhålla 

frivilligheten till behandlingen.  

 

Under kategorin ”Praktiska omvårdnadshandlingar” före behandlingen ingår 

”Individuella/förebyggande omvårdnadshandlingar” som subkategori och innefattar 

omvårdnadshandlingar som tillkommer förutom de rutinmässiga omvårdnadshandlingarna. 

Sjuksköterskorna beskriver omvårdnadshandlingar med hänsyn till den enskilde individen, 

exempelvis i form av individuella läkarordinationer, uppföljning av förberedelser och 

förebyggande av smärt- eller annan problematik, vilket är ett liknande resultat som 

framkommer i studien av Munday, Deans och Little (2003) och där sjuksköterskans 

förhållningssätt anses vara en viktig grund för säkerställande av att patientens behov blir 

bemötta. Studien av Harrison och Kaarsmaker (2000) belyser individuella 

omvårdnadshandlingar ur ett patientperspektiv, där patienternas önskemål om att bli bemötta 

med värdighet och respekt, att integriteten beaktas och att de inte vill bli behandlade enligt 

löpande band principen framkommer.  

Föreliggande studies resultat tyder på att ett professionellt förhållningssätt med grund i en god 

kunskap om ECT, är en viktig faktor för att framgångsrikt kunna möta den enskilde patientens 

behov. På samma sätt lyfts den enskilda sjuksköterskans personlighet som en viktig faktor i 

den specifika omvårdnaden. Sjuksköterskorna anser att förmågan till empati, engagemang och 

lyhördhet påverkar relationen till patienten, liksom möjligheten till att kunna hjälpa patienten. 

De beskriver att dessa individuella kvaliteter är av stor vikt för att som sjuksköterska kunna 

möta patienternas individuella behov av specifik omvårdnad.  

 

Under behandlingen framkom kategorin ”Vara närvarande” som ytterst betydelsefull för att 

kunna förmedla stöd och trygghet. Den förmedlande omvårdnadshandlingen innebär i detta 

sammanhang, dels att fysiskt finnas med hela vägen och dels att finnas bredvid patienten ur 

ett mer känslomässigt perspektiv. I samtliga intervjuer i föreliggande studie beskriver 

sjuksköterskorna att det är betydelsefullt att de finns med. Detta är väl överensstämmande 

med vad som framkommer i studien av Videbech och Honoré (2003), där förmedlandet av 

känslomässigt stöd genom närvaro framhålls som en viktig omvårdnadshandling. I studien av 

Shattell, McAllister och Hogan (2006) uppger patienter med erfarenhet av psykisk ohälsa, att 

sjuksköterskorna genom att vara tillgängliga, ge ögonkontakt och med sin fullständiga 
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närvaro, bidrar till känslan av bekräftelse att känna sig lyssnad på och förstådd. Det 

framkommer vidare i aktuell studies resultat, att det under behandlingen är sjuksköterskans 

uppgift att se till att patienten är lugn och välinformerad. Kategorin ”Lugna patienten” 

identifierades, vilken beskriver verbala och fysiska omvårdnadshandlingar, vilket är i enlighet 

med studien av Harrison och Kaarsemaker (2000) som anser att sjuksköterskans 

interventioner har inflytande på patientens kunskap om behandlingen, ångestnivå och 

välbefinnande.  

Sjuksköterskorna beskriver att omvårdnadshandlingar som avleder och lugnar patienten, 

innefattar exempelvis att informera och prata med patienten, att promenera med patienten 

eller att hålla om patienten. Sjuksköterskorna framhåller att deras personliga förutsättningar 

och kvaliteter är av avgörande betydelse för att kunna möta individuella behov och lugna 

patienten. Sjuksköterskorna beskriver att förmågan att möta patienten med lämplig 

omvårdnadshandling vid rätt tillfälle är beroende av deras förmåga att kunna avläsa patientens 

individuella behov utifrån rädsla, informationsbehov och behov av fysisk närhet.  

 

Förutom de omvårdnadshandlingar som efter behandlingen innefattar medicinsk-tekniska och 

rutinmässiga handlingar har, utifrån sjuksköterskornas erfarenheter, det känslomässiga stödet 

en central betydelse. Detta innebär att patientens individuella behov beaktas och att 

sjuksköterskorna förmedlar trygghet och empati. I en studie av Coastworth-Puspoky, Forchuk, 

Ward-Griffin (2006) framkom utifrån patienternas erfarenheter motsatsen, dessa ansåg att 

endast ett fåtal sjuksköterskor påvisade förmåga till empati. 

I föreliggande resultat beskriver sjuksköterskorna sina erfarenheter av att ge känslomässigt 

stöd som en specifik omvårdnadshandling, liksom betydelsen av hur en sådan 

omvårdnadshandling utförs i praktiken. Intressant är att känslomässigt stöd kan delas in i två 

olika former. Den ena formen av känslomässigt stöd är processinriktad och innefattar att ge 

stöd till patienten genom att möta individuella behov som patienten uttrycker. Den andra 

formen av känslomässigt stöd utgörs av sjuksköterskornas omsorg och inlevelseförmåga, 

d.v.s. det händer något inom sjuksköterskorna själva. Sjuksköterskorna beskriver förmågan 

till känslomässig närvaro och empati som navet i omvårdnaden, vilket är väl förenligt med 

och går att relatera till Hildegard Peplaus omvårdnadsteori (1997). I den beskriver hon den 

interpersonella processen mellan patienter och sjuksköterskor, vilket innebär att det i 

utförandet av omvårdnadshandlingar i praktiken också innefattar bearbetning av känslor.  

 

Ovanstående resultatdiskussion ger en komplex och interagerande bild av 

psykiatrisjuksköterskornas omvårdnadshandlingar samt belyser, enligt författaren, 

förmedlandet av känslomässigt stöd som specifikt. Det känslomässiga stödet förmedlas som 

en omvårdnadshandling i sig, men ingår också i föreliggande resultats övriga beskrivna 

omvårdnadshandlingar. Resultatet belyser också, förutom vikten av hur denna 

omvårdnadshandling utförs, betydelsen av sjuksköterskornas personliga förutsättningar.  

 

Praktiska omvårdnadshandlingar återfinns i olika konstellationer i resultatets samtliga delar. I 

resultatets del - före behandlingen, omfattar de praktiska omvårdnadshandlingarna 

rutinmässiga och individuella/förebyggande omvårdnadshandlingar, vilka syftar till att 

medicinskt förbereda patienten inför behandlingen. Sjuksköterskornas erfarenheter av 

praktiska omvårdnadshandlingar i resultatets del - under behandlingen, beskriver 

omvårdnadshandlingar vars syfte är att genom att förmedla lugn och trygghet stödja patienten 

känslomässigt En omfattande beskrivning av praktiska omvårdnadshandlingar, utifrån 

sjuksköterskornas erfarenheter, framkommer i resultatets del - efter behandlingen. Där ingår 

medicinsk-tekniska mätningar och observationer i samband med uppvaknandet och 

rutinmässig uppföljning av praktisk karaktär, exempelvis att ta bort nålen och servera 
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frukost.Att förmedla känslomässigt stöd återkommer genomgående som omvårdnadshandling 

i hela resultatet. Sjuksköterskorna beskriver att det känslomässiga stödet går som en röd tråd 

genom behandlingsproceduren, d.v.s. före-, under- och efter behandlingen. Det framkommer 

av sjuksköterskornas erfarenheter att det känslomässiga stödet dels förmedlas specifikt, 

genom exempelvis information och att finnas där, dels med en empati som genomsyrar 

samtliga omvårdnadshandlingar. Sjuksköterskorna belyser betydelsen av det empatiska 

förhållningssättet och av hur omvårdnadshandlingarna utförs i termer av att vara 

känslomässigt närvarande, ge omvårdnad med känsla och att möta patienten med förståelse 

för att därigenom lindra lidande. Sjuksköterskornas beskrivningar av att förmedla empati, 

skiljer sig från de övriga beskrivna omvårdnadshandlingarna, så till vida att de beskriver att 

denna omvårdnadshandling förmedlas utifrån sjuksköterskornas egna känslor och behov av att 

kunna göra något för patienten och inte enbart utifrån ett behov som patienten uttrycker. 

Sjuksköterskorna beskriver att ett empatiskt förhållningssätt grundläggs med att något händer 

inom dem själva, en inre process som frigör viljan och förmågan hos sjuksköterskorna att visa 

empati samt tillfredsställer sjuksköterskornas behov av att kunna göra något för patienten.  

 

Några aspekter att belysa gällande föreliggande studies resultat och möjliga 

påverkansfaktorer. Vad som möjligen skulle kunnat påverka resultatet är att ett bredare urval 

gjorts och att tidpunkten för när i behandlingsserien sjuksköterskornas erfarenheter hämtades 

varit mer bestämd. Ett av studiens inklusionskriterier var att personen skulle vara 

specialistutbildad psykiatrisjuksköterska inom psykiatrisk vård. En intressant fråga att 

diskutera skulle då kunna vara om föreliggande studies resultat påverkats om även 

sjuksköterskor med enbart grundutbildning inkluderats. ECT innebär oftast att patienterna får 

en individuellt anpassad serie med behandlingar, varför en annan möjlig påverkansfaktor 

skulle kunnat vara om de av sjuksköterskorna efterfrågade erfarenheterna varit mer riktade till 

viss tidpunkt i behandlingsserien.     

 

Studiens omvårdnadsteoretiska förankring  

Omvårdnadsteoretiskt kan studiens resultat relateras till omvårdnadsteoretikerna Hildegaard 

Peplau och Katie Eriksson, som båda har sina rötter i den psykiatriska vården. Peplau (1997) 

beskriver att omvårdnaden genom sjuksköterskornas engagemang syftar till att undervisa, 

vägleda och ge känslomässigt stöd. Eriksson (1994) framhåller omvårdnadshandlingar i form 

av att ge patienten den vård som sjukdomen kräver, att samtala, stödja och trösta, visa empati, 

finnas där och att inge hopp ger patienten lindring i sitt lidande. Båda omvårdnadsteorierna är 

möjliga att integrera med de omvårdnadshandlingar som i studiens resultat framkommit som 

betydelsefulla, exempelvis att förmedla känslomässigt stöd och visa empati.  

 

Resultat utanför studiens syfte 
Det framkommer i analysmaterialet att sjuksköterskorna i samband med att en patient ska 

förberedas inför behandling med ECT, förväntar sig ett massivt motstånd från patienten och 

att denna föreställning verkar inverka på informationens utformning. Trots att 

sjuksköterskorna själva är positiva till behandlingen, beskriver de att de anstränger sig för att 

berätta om behandlingen på ett finare och mjukare sätt, samt att de försöker att anpassa 

informationen så den inte ska låta skrämmande. Spekulationer kring sjuksköterskornas 

förväntade negativa bild hos patienterna, skulle möjligen gå att härleda till den bland 

allmänheten stigmatiserade bilden på psykisk ohälsa och ECT. Detta kan möjligen indikera ett 

behov av att sprida information och kunskap för att ge en rättvisare bild av psykisk ohälsa och 

ECT ute i samhället, exempelvis genom en kampanj. I en studie där utvärdering på effekten 

av en anti-stigma kampanj relaterad till psykisk ohälsa gjordes, framkom effekt på 
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kunskapsnivå, attityd och beteenderelaterade frågor (Evans-Lacko, London, Little, Henderson 

& Thornicroft, 2010).  

 

Metoddiskussion 
Metoden som använts i studien är kvalitativ metod med induktiv ansats och med 

konventionell kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Hsieh och Shannon (2005) som 

analysmetod. Valet av metod gjordes utifrån studiens syfte, som var att undersöka 

sjuksköterskornas erfarenheter i sin helhet på ett djupare plan. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) ger en kvalitativ metod möjlighet att på ett heltäckande sätt fånga upp och 

beskriva informanternas erfarenheter, vilket också Polit och Beck (2011) framhåller i 

avseende att fånga upp människors erfarenheter.  

 

Ansatsen är enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) lämpad för att genom analys av 

texter få en förståelse av personers erfarenheter och där tidigare kunskap är begränsad. 

Eftersom syftet var att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter, bedömdes av författaren 

kvalitativ metod vara mer fördelaktig än kvantitativ metod att använda. Den kvalitativa 

metoden med intervjuer som datainsamlingsmetod ger informanterna en större möjlighet att 

beskriva sina erfarenheter, eftersom det då också finns möjlighet till följdfrågor för att styra 

upp vid eventuella otydligheter. 

 

Urvalet av informanter genomfördes enligt planerna och samtliga tillfrågade informanter 

tackade ja till att delta i studien. Eftersom informanterna i första ledet fick information om 

studien av enhetschefen, som också var den som lämnade ut allt skriftligt material, skulle det 

finnas en möjlighet att detta kunnat påverka att det inte blev något bortfall i urvalet. Det 

slutliga beslutet om att delta i studien togs dock först efter betänketid och då författaren tog 

telefonkontakt med tilltänkt informant. Genom hela urvalsproceduren togs hänsyn till etiska 

aspekter.  

  

Den faktiska forskningsstudien förbereddes med att genomföra en provintervju för kontroll av 

att intervjuerna var genomföra och att frågorna gav svar på studiens syfte, samt att som 

författare få bekanta sig med intervjusituationen. Eftersom provintervjun bedömdes vara av 

den kvaliteten inkluderades denna i studien. 

  

För att diskutera den kvalitativa studiens kvalitet och resultatets trovärdighet, används enligt 

litteraturen begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet ( Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). Urvalsprocedurens genomförande i den här studien garanterar informanter 

med erfarenheter inom området, vilket enligt författaren styrker giltigheten och är i linje med 

vad Graneheim och Lundman (2004) anser styrka giltigheten. För att ytterligare styrka 

giltigheten har meningsbärande enheter, hur dessa kodats och kategoriserats presenterats i en 

tabell (tabell 1). Resultatet utifrån kategoriernas innehåll har också enligt Graneheim och  

Lundman (2004) styrkts av citat. Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) anser att 

tillförlitligheten ökar om flera medförfattare först läser materialet var för sig och att de sedan 

reflekterar och diskuterar materialet tillsammans. Eftersom författaren till den här studien 

varit ensam, har endast mindre delar av denna reflektion och diskussion skett i samband med 

handledningstillfällen, vilket kan anses vara en brist. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är det också viktigt att beakta risken med att sprida intervjuerna över en alltför lång tid, vilket 

kan medföra att datainsamlingen förändras genom ett inkonsekvent insamlingsförfarande. 

Aktuell studies datainsamling genomfördes inom en period på några veckor. Överförbarheten 

handlar om huruvida resultatet går att använda i andra liknande sammanhang och Lundman 



 27 

och Hällgren-Graneheim (2008) menar att det är läsaren av studien som ska bedöma 

överförbarheten. För att denna bedömning ska gå att göra behöver därför forskningsprocessen 

och studiens sammanhang tydligt beskrivas. Beträffande den här studiens överförbarhet anser 

författaren att stora delar av resultatet är överförbart i samband med omvårdnad inom andra 

områden, frånsett det som specifikt tillhör ECT. Författaren har genom hela studien beaktat 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2003; SFS 2008:192) och strävat efter ett 

självkritiskt förhållningssätt.  

 

Med hänsyn till författarens bakgrund och förförståelse av omvårdnaden kring ECT, skulle 

det kunna ses som en begränsning och som möjliga riskfaktorer för att ha påverkat studiens 

resultat. Författaren har tidigare varit kliniskt verksam som specialistutbildad sjuksköterska 

inom den psykiatriska vården, dels på en enhet där patienter som behandlades med ECT 

vårdades, dels på en enhet där ECT-verksamheten organisatoriskt ingick och har också 

administrerat själva behandlingen samt att studien genomfördes på det sjukhuset som 

författaren tidigare arbetat. Samtliga ovan beskrivna förutsättningar, förutom författarens 

positiva syn på ECT, måste förstås ses som svårigheter och risker i genomförandet av studien. 

Därför har författaren, genom att vara medveten om svårigheterna och riskerna, strikt försökt 

att sträva efter ett etiskt förhållningssätt och att inte förvränga innehållet i materialet. 

Författarens bakgrund ligger ett antal år tillbaka i tiden och den psykiatriska verksamheten har 

organiserats om sedan dess, men är ur etisk synvinkel viktiga aspekter som beaktats. Ingen av 

informanterna arbetar på en enhet som motsvarar där författaren tidigare varit verksam och 

författaren har ingen relation till informanterna som skulle kunnat påverka studien.  

 

KONKLUSION OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Resultatet belyser komplexiteten gällande omvårdnaden i samband med ECT. Det 

framkommer att de beskrivna omvårdnadshandlingarna med stor sannolikhet interagerar med 

varandra. Ett flertal studier styrker komplexiteten men beskriver inte närmare innehållets 

sammanhang. Exempelvis skriver Wood, Chambers och White (2007) att det finns flera 

dimensioner av omvårdnaden gällande ECT och flera faktorer som samverkar. I en annan 

studie antyds att flera andra faktorer, än själva behandlingseffekten i sig, påverkar 

patienternas upplevelse av behandlingen (Sienaert, De Becker, Vansteelandt, Demyttenaere & 

Peuskens, 2005).  

Den här studiens sammanfattande slutsats kan beskrivas bestå av två huvudgrupper 

omvårdnadshandlingar, praktiska/rutinmässiga och att förmedla känslomässigt stöd. 

Därutöver framkom betydelsen av sjuksköterskans personliga förutsättningar för att genom 

sitt förhållningssätt kunna ge känslomässigt stöd, där den empatiska förmågan var en del.  

I den av Socialstyrelsen publicerade förstudien gällande behandling med ECT (2010 b), med 

syftet att kvalitetssäkra behandlingen, betonar och förordar Socialstyrelsen behovet av att 

utveckla en praxis för behandlingen. Resultatet i den här studien skulle kanske kunna vara ett 

stöd i utformningen av en praxis.  

 

Det som framkommer som nytt i den här studien är betydelsen av interaktionen mellan olika 

omvårdnadshandlingar, i vilken det känslomässiga stödet beskrivs vara det centrala och av 

avgörande betydelse för en god omvårdnad utifrån ett sjuksköterskeperspektiv.  

Författaren anser att det skulle vara värdefullt med en kompletterande studie, med syftet att 

undersöka patienternas erfarenheter av omvårdnaden i samband med ECT.  
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Till verksamhetschefen Länsverksamhet Psykiatri, Värmland   
 
FÖRFRÅGAN OM TILLSTÅND ATT GENOMFÖRA EN STUDIE 
 
  
 

Undertecknad är specialistutbildad sjuksköterska inom psykiatrisk vård, tidigare anställd 
inom Länsverksamhet Psykiatri, ECT-verksamheten i Karlstad. Sedan hösten 2006 är jag 

anställd vid Karlstads universitet som adjunkt med inriktning psykiatrisk vård och 

omvårdnad. I magisterutbildning i omvårdnad vid Karlstads universitet, ingår att genomföra 

en empirisk studie. Eventuellt kommer en publicering av en vetenskaplig artikel att göras. 

 
Den planerade studiens titel är ”Omvårdnad av patienter som behandlas med ECT – 

elektrokonvulsiv terapi. Sjuksköterskans erfarenheter”. Studiens syfte är att undersöka 

sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnaden i samband med ECT. Fördjupade kunskaper 

inom området skulle kunna vara en viktig grund för kvalitetsförbättring.   

 
Enligt gällande riktlinjer behövs ett tillstånd för att i samband med den här studien intervjua 

fem sjuksköterskor, förutom en provintervju, inom verksamhetens sluten vård i Karlstad. 

Datainsamlingen innebär att respektive enhetschef identifierar informanter.  

 

Om Du har några frågor angående studien är Du välkommen att höra av dig.  

 

Mina handledare är Carin Andersson, universitetsadjunkt och Ingrid Rystedt, 

universitetslektor, Karlstads universitet.  

 
 
 
Karlstad den    /    20xx 

 
....................................  
Berit Berggren 

Leg. sjuksköterska 

Universitetsadjunkt 

054 -7002433   

berit.berggren@kau.se 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          



 

                                                                                                                                         Bilaga 2 

                                                                                                                                          

 

                                 TILLSTÅND ATT GENOMFÖRA EN STUDIE 

                                      Examensarbete i omvårdnad, 15hp 

                                                            Avancerad nivå 

 
 

 

Författarens namn: 

 

Berit Berggren 

 

 

Verksamhet där studien kommer att genomföras: 

 

Länsverksamhet Psykiatri, slutenvården i Karlstad  

 

 

Studiens/examensarbetets titel: 

 

Omvårdnad av patienter som behandlas med ECT – elektrokonvulsiv terapi. 

Sjuksköterskans erfarenheter. 

 

 

 

 

Jag ger mitt tillstånd att genomföra studien/examensarbetet och att publicera en 

vetenskaplig artikel: 

 

……………………………………………. 

Ort och datum 

 

……………………………………………. 

Verksamhetschef  
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                  FÖRFRÅGAN OM MEDVERKAN I EN INTERVJUSTUDIE  

                                      

                                    

Mitt namn är Berit Berggren, sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk vård 

och omvårdnad. I magisterutbildning i omvårdnad vid Karlstads universitet, ingår att 

genomföra ett examensarbete. Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av 

omvårdnaden i samband med ECT.  

 

Tillstånd att genomföra studien har beviljats av verksamhetschefen. Respektive enhetschef, på 

de enheter där studien ska genomföras har identifierat informanter utifrån de för studien 

bestämda kriterierna. Studien omfattar fem intervjuer med psykiatrisjuksköterskor som har 

minst två års erfarenhet av att vårda patienter som behandlas med ECT. Intervjun beräknas att 

ta mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in på band. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Då studien är klar och uppsatsen är godkänd kommer allt arbetsmaterial att 

destrueras och ljudbanden att avmagnetiseras.    

 

Deltagandet i beskrivna undersökning är helt frivilligt. Du har som informant rätt att när som 

helst avbryta Din medverkan och allt arbetsmaterial som berör dig kommer då att förstöras.  

 

En ökad kunskap om psykiatrisjuksköterskans erfarenheter kan kanske bidra till förbättringar 

inom verksamheten. Inom två veckor efter att Du fått denna skriftliga och muntliga 

informationen av din enhetschef, kommer jag att kontakta Dig per telefon. Om Du önskar 

delta, bokar vi en tid för intervju på en för Dig bekväm plats och tid.  

 

Om Du har några frågor angående studien är Du välkommen att höra av dig.  

 

Mina handledare är Carin Andersson, universitetsadjunkt och Ingrid Rystedt, 

universitetslektor, Karlstads universitet.   

  

 

 

Karlstad den    /    20xx   

 …………………… 

Berit Berggren 

Leg. Sjuksköterska 

Universitetsadjunkt 

054 – 7002433  

berit.berggren@kau.se 
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SKRIFTLIGT SAMTYCKE TILL ATT DELTA I STUDIEN MED TITEL: 

 
Omvårdnad av patienter som behandlas med ECT - elektrokonvulsiv terapi  

                                                             - 

                                       Sjuksköterskans erfarenheter 

 

 

 
 

 

Efter att ha tagit del av såväl skriftlig som muntlig information gällande ovanstående studie, 

lämnar jag mitt skriftliga samtycke till att delta. Jag är medveten om att jag kan avbryta 

studien närhelst jag så önskar. 

 

 

 
………....................................  den           /          20xx 

Ort 

 

……………………………..... 

Namn 
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FRÅGEGUIDE FÖR INTERVJUSTUDIE 

 
 

Bakgrundsdata: 

 

 

Man  …………….     

 

Kvinna  …………. 

 

Ålder  ….. (20-29) ….. (30-39) ….. (40-49) ….. (50-59) ….. (60-69) År 

 

Antal år som specialistutbildad psykiatrisjuksköterska  ………………… 

 

Antal år i klinisk psykiatrisk verksamhet med ECT-patienter  ………….. 

 

 

 

Frågeställningar: 

 

 

I   Hur genomför du omvårdnaden av patienter i samband med ECT? 

 - före- under- efter behandlingen 

 

 

II  Vilka erfarenheter har du av omvårdnaden av patienter i samband med 

ECT? 

 - på vilket sätt 

 - kan du utveckla 

 - följs någon praxis 

 - före- under- efter behandlingen 

 

  

 

 

 
  

 



 

   

 

                                                                                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


