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Sammanfattning 

Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur tonåringar med depressioner tidigt kan 

upptäckas och få hjälp och vilken roll sjuksköterskan har i detta samt vad tonåringar själva 

tycker är viktigt i mötet med vården. Till resultatdelen har 17 vetenskapliga artiklar valts ut 

efter litteratursökning ifrån databaserna Cinahl, Elin och Pubmed. Depressioner hos 

tonåringar är ett allvarligt problem som innebär ett stort lidande och som i värsta fall kan leda 

till självmord. Förekomsten av depressioner hos tonåringar ökar och detta ställer allt högre 

krav på både skolhälsovård och primärvård. Resultatet visade att tonåringar i allmänhet hellre 

söker sig till skolhälsovården och ungdomsmottagningar än till primärvården och specialister. 

Genom att finnas nära tonåringarna har skolsköterskan och ungdomsmottagningar unika 

möjligheter att kunna upptäcka och hjälpa tonåringar som har depressioner eller nedstämdhet. 

För att öka möjligheterna till tidig upptäckt och behandling av tonåringar med depressioner är 

det viktigt att satsa resurser på skolhälsovård och ungdomsmottagningar. Det bör också 

spridas mer kunskap om systematisk screening som har visat sig vara ett värdefullt verktyg 

för att upptäcka depressioner. 

 

Nyckelord: Cooping, depression, psykisk hälsa, skolsköterska, tonåringar, 

ungdomsmottagningar. 

 

Keywords: Adolescents, cooping, depression, mental health, school nurses, youth clinics. 
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Bakgrund 

Psykisk ohälsa är enligt Världshälsoorganisationen ett vanligt problem och orsakar 

svårigheter för individen som social isolering, dålig livskvalitet samt ökad dödlighet. 

Undersökningar som Världshälsoorganisationen gjorde år 2002 visade att det var  

154 miljoner människor  i världen som led av depressioner (WHO Mental health). Enligt EU-

kommissonen så kommer depressionsjukdomar att öka kraftigt i den utvecklade delen av 

världen och vara den vanligaste sjukdomen år 2020 (EU kommissionen green paper, 2005). 

En studie visade att så många som var femte tonåring i nordamerika hade haft depressioner 

(Stein, Zitner & Jensen, 2006). Bland barn och tonåringar i Sverige har psykisk ohälsa ökat 

kraftigt de senaste femton åren (Statens offentliga utredningar 2006:77; Folkhälsorapporten, 

2005). Fortfarande förekommer stigma1 när det gäller psykisk ohälsa och detta kan leda till att 

individen får svårare med sociala kontakter och kan känna sig utanför vilket kan försämra 

sjukdomen ytterligare (WHO, 2001).  

 

Enligt WHO defineras mental hälsa som inte bara frånvaro av mentala störningar utan också 

som ett tillstånd av välbefinnande i vilket varje individ inser sin egen potential, kan hantera 

normala stressituationer i livet, kan arbeta produktivt och framgångsrikt och är kapabel att 

bidra till sitt samhälle (WHO definition, 2007). 

 

Depression kan förklaras med att det finns en försämring av samspelet mellan 

signalsubstanser i hjärnan, det kan också finnas en disposition för ett genetiskt arv. En 

depression kan beskrivas som en känsla av nedstämdhet. Förmågan att tänka, koncentrera sig 

och att minnas är nedsatt. Personen får ofta känslor av ledsenhet, ointresse, trötthet och 

inåtvändhet. Andra tecken på depression är till exempel stel mimik och långsamma rörelser. 

Depressionssjukdomen orsakar ibland brist på tillförsikt ger ofta en nedvärderande självbild, 

minskad livslust och självmordstankar. Melankoli är den svåraste formen av depression där de 

tunga tankarna inte går att avleda med yttre stimulans. Ångest är ett vanligt problem hos den 

deprimerade individen (Olsson, 2005). 

 

                                                 
1 Stigma, ett nedvärderande utpekande (Wikipedia.se) 
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Kriterier för egentlig depression hos tonåringar är enligt DSM-IV-R (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition – Revised, American Psychiatric 

Association) (First & Tasman, 2004) fem av följande nio symptom, där nr 1 eller 2 måste 

ingå, under större delen av tiden under minst två veckor i följd: 

1. Nedstämdhet eller irritabilitet. 

2. Tydligt minskat intresse och glädje i aktiviteter. 

3. Markant minskad eller ökad matlust. 

4. Svårigheter att sova eller alltför stort sömnbehov. 

5. Psykomotorisk hämning eller agitation. 

6. Trötthet, brist på energi. 

7. Känslor av värdelöshet eller överdriven skuld. 

8. Minskad förmåga att tänka, koncentrera sig, fatta beslut. 

9. Återkommande tankar på döden eller på att begå självmord. 

 

Ångest syndrom definieras enligt DSM–IV som: 

1. Paniksyndrom 

2. Agorafobi (torgskräck) 

3. Specifik fobi 

4. Socialfobi 

5. Tvångssyndrom 

6. Posttraumatiskt stressyndrom 

7. Akut stressyndrom 

8. Generaliserat ångestsyndrom 

9. Ångestsyndrom orakat av somatisk sjukdom 

10. Substansbetingat ångestsyndrom 

 

Sjuksköterskans förmåga att identifiera symptomen för depression hos tonåringar är 

betydelsefull. Tonåringar har en annan symptombild än vuxna och något som skiljer är att 

tonåringen kan ha en depression utan att känna sig nedstämd men blir lätt irriterad. Vanligast 

är dock att båda symptomen finns där. Irritabilitet kan kamouflera nedstämdhet. Tonåringar 

kan vara mer påverkbara av sin omgivning och situation än vuxna med depressioner (Crowe, 

Ward, Dunnachie & Roberts, 2006; Olsson, 2005). Symptombilden skiljer också mellan 

flickor och pojkar. Flickor kan ha mer ensamhetskänsla, ledsenhet, självhat och gråt. Hos 

pojkar kan det istället finnas tystlåtenhet, koncentrationsproblem, problem att ta beslut och 
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rastlöshetskänsla. I en studie av Crowe m.fl. visade både flickor och pojkar sömnproblem och 

socialt tillbakadragande (Crowe m.fl, 2006). Utöver detta visade tonåringar med depressioner 

ofta en rad kroppsliga symptom som huvudvärk, magont och ont från muskler och leder 

(Olsson, 2005). 

 

Meadus har i sin studie visat att tonåringar som var deprimerade kunde stänga av umgänge 

med familj, vänner och andra, de kände sig ledsna och ville vara ensamma. De hade svårt att 

uttrycka varför de ville vara ensamma (Meadus, 2007). Tonåren är en viktig period som skall 

rymma både utbildning och social utveckling. En depressionssjukdom kan hindra denna 

utveckling genom att tonåringen har en försämrad självbild och inte orkar fungera som vanligt 

(Olsson 2005). Depression kan också leda till drogmissbruk, brottslighet och 

självmordsförsök (Stein, m.fl. 2006; Stice, Burton, Bearman, & Rohde, 2006). Självmord är 

den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige under ungdomsåren (SOU rapport, 2006:77). 

 

Tonåringen tillbringar en stor del av sin tid i skolan som är att betrakta som tonåringens 

arbetsplats. Enkäter har visat på att många skolungdomar har psykiska och psykosomatiska 

symptom (Folkhälsorapporten, 2005). Tonåringarnas kompetenser har en avgörande betydelse 

för deras psykiska hälsa och i skolan får tonåringen utveckla dessa. Skollagen har som mål att 

skolan ska utveckla kunskaper och färdigheter hos skoleleverna. Lärarnas relation till eleverna 

har betydelse för utvecklingen av psykisk hälsa och kan förhindra stress, mobbning och 

depressioner. För att förebygga problem behöver det finnas en samverkan mellan skolan, 

hälsovården och sjukvården (SOU rapport, 2006:77).  

 

Forskning om tonårsdepressioner har en kort historik jämfört med studier om vuxna med 

depression (Crowe m.fl, 2006). Vid mild depression rekommenderar NICE (National Institute 

for Clinical Excellence) samtalsterapi, kognitiv beteende terapi i grupp eller guidad självhjälp. 

Vid svårare depression rekommenderas individuell kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, 

kombinerad individuell kognitiv beteendeterapi och samtalsterapi, avslappning (Murray, 

2006).  

 

Depressioner förekommer inte bara inom psykiatrisk sjukvård. Vårdpersonal kan möta 

personer med allvarliga depressioner inom olika vårdformer (Løkensgard, 1997). Till 

ungdomsmottagningen kommer många ungdomar för att få hjälp med olika problem. 

Barnmorskan får vanligtvis frågor om preventivmedel men ofta kommer också tankar och 
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frågor om psykisk ohälsa fram vid dessa besök. På ungdomsmottagningar har personalen stor 

erfarenhet av att kunna hjälpa tonåringar även om de har oklara frågeställningar (Statens 

Folkhälsoinstitut 2005:5). Skolhälsovården bör finnas nära eleverna. Med lättillgänglig 

skolhälsovård ökar chanserna att tidigt uppmärksamma och åtgärda hälsoproblem. Många 

skolor har börjat med öppen mottagning vilket eleverna tycker är bra och skolsköterskan ser 

att det kommer fler till mottagningen nu än tidigare (Socialstyrelsen skolhälsovård, 2006). På 

vårdcentralerna arbetar sjuksköterskor som träffar barn och ungdomar dagligen. Där är det av 

stor betydelse att ha kunskap om barn och tonåringars symptom på depression. Inom öppen 

psykiatrisk vård för barn och ungdomar har sjuksköterskan en självklar kontakt med de barn 

och ungdomar som kommer för att få hjälp med psykisk ohälsa (Hälso och sjukvård fokus 

primärvård, Socialstyrelsen, 2006). 

 

Depressioner hos tonåringar är ett allvarligt problem som innebär ett stort lidande och som i 

värsta fall kan leda till självmord. Många tonåringar kan må psykiskt dåligt utan att bli sedda 

eller få hjälp i tid. Förekomsten av depressioner hos tonåringar ökar och detta ställer allt högre 

krav på både skolhälsovård och primärvård. Därför är det viktigt att sammanställa 

forskningsresultat om vad som kan göras för att tidigt upptäcka och hjälpa tonåringar med 

depressioner. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vad som kan göras för att tidigt upptäcka och 

hjälpa tonåringar med depression. 

Frågeställningar 

• Hur kan depressioner hos tonåringar upptäckas i ett tidigt skede? 

• Hur kan sjuksköterskan hjälpa tonåringar med depression? 

• Vad upplever tonåringar som viktigt när de söker hjälp för depression? 

Begreppsdefinitioner 

I denna litteraturstudie används begreppet riskbeteende vilket avser sådana val och beteenden 

som innebär stora risker för skador eller sjukdomar hos individen själv. Med begreppen 

tonåringar och ungdomar avses i denna studie åldrarna 13-18 år. Screening innebär att man 

systematiskt med hjälp av något verktyg som till exempel enkäter, datorprogram eller 
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intervjuer söker efter en förekomst av en sjukdom. Cooping skills avser olika beteenden för 

att på egen hand kunna hantera och leva med stress och depressioner. 

Metod 

Design 

Uppsatsen har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

Urval 

Artiklar har sökts i databaserna Pubmed, Elin samt Cinahl via Högskolan Dalarnas portal, 

sökbegreppen har valts för att ge ett så väl avgränsat grundmaterial som möjligt före 

inklusion/exklusion. I tabell 1 visas sökbegreppen i exakt form som kan användas direkt i 

respektive databas för att upprepa sökningarna. Artiklar som utifrån titel bedömts handla om 

aktuellt område har hämtats hem för ytterligare granskning av artikelns abstrakt, artiklar som 

fortsatt var intressanta för området lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades.  Många lovande 

artiklar visade sig också vara litteraturstudier och dessa blev då exkluderade från studien. 

Inklusion 

Inklusionskriterier har varit att artiklarna skall handla om ungdomar i tonåren 13-18 år med 

depression där huvudfokus har varit allmän depression. Ett annat kriterium var att artikeln har 

funnits i fulltext online och handlade om tidig upptäckt av depression, behandling och stöd till 

tonåring med depression samt om tonåringens upplevelser i vården. 

Exklusion 

Artiklar som varit av typen litteraturstudier har exkluderats. Även artiklar som uppfyllt 

sökkriterierna men som i huvudsak handlat om något helt annat har exkluderats. 

 

Tabell 1 
Sökbegrepp (exakta sökbegrepp som använts) Databas 

 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Artiklar som använts i 
resultat 

kw:adolescent* and depression* and 
treatment* 

Elin 
 

176 51  
4 

mental health* and adolescent* and nursing* Elin 
 

278 14 4 

  9 



(kw:depression* OR kw:anxiety* OR 
kw:mental OR kw:intervention* OR 
kw:coping* OR kw:"mood disorder*") AND 
(kw:adolescent* OR 
kw:adolescense*)AND(abs:nurse* OR 
abs:nursing* OR abs:midwife OR 
abs:"mental health workers") AND 
year:[1995 TO 2009] 

Elin 
 

32 22 2 

(MM: ”Depression+”) 
Limiters – Research Article; Age Groups: 
Adolescence, 13-18 years; Special Interest: 
Advanced Nursing Practice, Evidence-Based 
Practice, Nursing Administration, Nursing 
Education, Public Health 

Cinahl 91 13 - 

Search depression[Title/Abstract] AND 
adolesc*[Title/Abstract] AND (nurs* OR 
primary) Limits: published in the last 5 years, 
only items with links to free full text, English, 
Adolescent: 13-18 years 

Pubmed 41 19 7 

 

Analys 

Den granskningsmall som valts ut för kvalitetsgranskning av artiklar är en modifierad version 

av William, A; Stoltz, B & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C & Wengström,Y. (2003). 

Mallen finns i två varianter, en för kvalitativa studier och en för kvantitativa studier. Mallen 

har ett antal frågor där ett ja på frågan är lika med ett poäng. Mallen för kvalitativa studier kan 

ge max 25 poäng och den för kvantitativa studier kan ge max 29 poäng (bilaga 1). 

Etiskt övervägande 

Författaren till denna litteraturstudie intygar att artiklar har valts ut, översatts och återgetts så 

objektivt som möjligt. Någon egen etisk granskning har inte varit aktuellt då detta är en 

litteraturstudie och det material som den bygger på har redan har prövats. Resultatet har 

redovisats sanningsenligt. 

Resultat 

Tabell 2: kvalitativa studier 
Författare Inriktning Pub.år Nationalitet Urval Poäng Kvalitet 
Geanellos Förändra tankar och 

självuppfattning 
2002 Australien 8 sjuksköterskor 

och 7 tonåringar 
23 Hög 

Kowalenko 
m.fl. 

Utvärdering av projekt för 
tidig upptäckt och 
behandling av depressioner i 
landsbygd 

2003 Australien Personal i alla 
led från kliniker 
till specialister 

21 hög 

Meadus Hur tonåringar hanterar sin 
depression, cooping. 

2007 Canada 9 tonåringar 21 Hög 
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Richardson 
m.fl. 

Hur vårdgivare tar beslut om 
behandling av ungdomar 
med depression och med 
vilka resurser 

2007 USA 35 vårdgivare 
från 9 
kommunala 
barn-
mottagningar 

22 Hög 

Wilson m.fl Hur sjuksköterskor arbetar 
med ungdomar med psykisk 
ohälsa 

2007 GB 71 distrikts-
sköterskor och 
100 
skolsköterskor 

23 Hög 

Wisdom & 
Agnor 

Undersöka hur familj och 
vänner påverkar ungdomars 
attityd till depression 

2007 USA 15 tonåringar 24 Hög 

Woodgate Undersöker hur ungdomar 
upplever en depression 

2006 Canada 14 tonåringar 23 Hög 

 

Tabell 3: kvantitativa studier 
Författare Inriktning Pub.år Nationalitet Urval Poäng Kvalitet 
Campo m.fl. Visar samband mellan 

återkommande magont och 
depressioner 

2004 USA 42 ungdomar 
samt en 
kontrollgrupp 
om 38 

27 Hög 

Collins m.fl. Att undersöka familje-
läkarnas rutiner för att 
hantera depressioner hos 
unga och vuxna 

2006 Canada 163 
familjeläkare 

24 Hög 

Dudley m.fl. Utvärdering av en enkät 
samt undersöka relativa 
kundnöjdheten med 3 olika 
behandlingar 

2005 Australien 38 ungdomar 
och 37 föräldrar 

20 Medel 

Gilbert m.fl. Undersöka hur ofta familje-
läkare träffar på patienter 
med psykisk ohälsa samt hur 
det hanterar detta 

2006 Canada 358 kommunala 
läkare samt 749 
privatläkare 

24 Hög 

Jeannin m.fl. Ungdomars användning av 
hälsovård under 12 månader 

2005 Schweiz 7428 studenter 27 Hög 

Johnson m.fl. Utvärdering av kvalitet och 
giltighet hos en ny fråge-
enkät 

2002 USA 403 ungdomar 27 Hög 

Marcell & 
Halpern-
Felsher 

Undersöker hur ungdomars 
uppfattning om hälso-
problem påverkar 
benägenheten att söka vård 

2004 USA 210 studenter 
(high school) 

24 Hög 

Wagman 
Borowsky 
m.fl. 

Identifiera faktorer 
relaterade till internalisering, 
externalisering och 
koncentrationsproblem 

2003 USA Föräldrar till 
2028 ungdomar 
mellan 7 och 15 
år vid läkarbesök 

25 Hög 

Walsh & 
Eggert 

Risk och skyddsfaktorer mot 
självmord bland ungdomar 
som har problem i skolan  

2007 USA 730 studenter 
(high school) 

25 Hög 

Zuckerbrot 
m.fl. 

Att undersöka 
tillämpligheten och 
acceptansen för att använda 
screening på en klinik 

2007 USA 8 läkare, 1 
praktiserande 
sjuksköterska 
och 2 deltids-
läkare 

24 Hög 

 

Hur depressioner hos tonåringar kan upptäckas 

Litteraturgranskningen visade att skolhälsovården hade en bra möjlighetet att få kontakt med 

tonåringar genom att finnas på plats i skolan. Det var ofta sjuksköterskor som först mötte 
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tonåringar med psykiska problem och de efterfrågade mer utbildning. Primärvården kan 

förbättras en hel del när det gäller att bemöta och förstå tonåringar med depressioner och det 

behövs mer information till tonåringar vilken hjälp man faktiskt kan få hos primärvården. 

Screening kunde ge stora positiva effekter och borde användas betydligt mer. Vanliga 

problem som till exempel återkommande magont kan vara signaler på en möjlig depression. 

 

Skolhälsovården hade betydelse för att hjälpa tonåringar med psykiska hälsoproblem. Skol-

sköterskan hade stora möjligheter att föreslå förändringar i skolan som gjorde att det blev 

lättare för tonåringar med psykiska hälsoproblem att själva söka hjälp. Det skulle kunna ha 

stor betydelse om skolhälsovården aktivt kunde nå ut till tonåringarna istället för att bara 

vänta på de söker hjälp (Jeannin, Narring, Tschumper, Bonivento, Addor, Bütikofer m.fl. 

2002; Meadus, 2007; Walsh & Eggert, 2006). En del skolor har redan psykiatrisk vård i nära 

anslutning till skolan så att tonåringar lätt kan få tillgång till hjälp med psykiska hälsoproblem 

(Walsh & Eggert, 2006). I en studie gjord i Canada 2006 visade det sig att många fler 

tonåringar med depressionssymptom sökte sig till ungdomsmottagningar än till primärvården. 

Detta berodde sannolikt på att tonåringar kände sig mer bekväma med att besöka en 

ungdomsmottagning med symptom som var relaterade till psykisk ohälsa. En annan förklaring 

till att fler tonåringar diagnostiserades för depression på ungdomsmottagningar än på primär-

vårdskliniker kan vara att läkarna på ungdomsmottagningen hade mer rutin på att bedöma 

dessa problem än vad läkarna på primärvården hade (Gilbert, Maheux, Frappier, Haley, 

2006). 

 

Jeannin m.fl. (2002) upptäckte att det var många tonåringar som rapporterade psykisk ohälsa 

men få som sökte sig till primärvården för att få hjälp. Tonåringar sökte ofta vård för andra 

orsaker men ville egentligen ha hjälp med sina psykiska hälsoproblem. Primärvården skulle 

kunna utöka sina hälsoundersökningar med att aktivt diskutera psykiska hälsofrågor, livsstil 

och hälsovanor. Campo m.fl. fann i sin studie att ungdomar som hade återkommande problem 

med magont kunde behöva speciell uppmärksamhet då dessa hade mycket högre sannolikhet 

för att diagnostiseras med depression eller ångest. Av gruppen som hade återkommande 

magont var det 79% som diagnostiserades med ångest och 43% som fick diagnosen 

depression. Motsvarande siffror för kontrollgruppen var det 10,5% med ångest och 8% med 

depression (Campo, Bridge, Ehmann,  Altman, Lucas, Birmaher, m.fl., 2004). 
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Richardson m.fl. såg att ingen av primärvårdsläkarna hade rutiner för screening av 

depressioner, cirka hälften av läkarna uttryckte intresse av att börja med screening men det 

fanns en oro att det skulle överbelasta klinikernas begränsade personalresurser och tid. Det 

fanns en viss användning av diagnosverktyg men dessa användes inte konsekvent 

(Richardson, Lewis, Casey-Goldstein, McCauley, Katon, 2007). Collins m.fl. fann att de 

flesta läkare sökte efter depressioner i samtal med patienten istället för att använda 

sökinstrument som till exempel frågeformulär. Trots att nästan hälften av läkarna sökte efter 

mentala hälsoproblem på det viset så förblev depressioner ofta oupptäckta hos tonåringar 

(Collins, m.fl, 2006). Flera studier visade att ett bättre sätt att tidigt upptäcka depressioner kan 

vara att införa screeningmetoder med ett standardiserat bedömningsinstrument för depression 

som en rutin i den vanliga hälsovården (Johnson, Harris, Spitzer, Williams, 2002; Zuckerbrot, 

m.fl. 2007). Tonåringar som sökte vård för skador eller sjukdomar fick oftare högre poäng på 

bedömningsinstrumentet för psykisk ohälsa än de tonåringar som var på en vanlig hälso-

kontroll. Detta visade att det kunde vara värdefullt att använda bedömningsinstrument också 

vid akuta sjukdoms- och skadebesök (Wagman-Borowsky, Mozayeny, Ireland, 2003). Vid 

rutinmässiga bedömningar av psykisk ohälsa hos tonåringar kunde det också finnas en risk för 

att orsaka stigma och ordination av onödig eller överdriven behandling. För att undvika detta 

bör de som blir identifierade med psykisk ohälsa följas upp med intervjuer från läkare för att 

fastställa om symptomen på psykisk ohälsa bör leda till en behandling (Johnson, m.fl. 2002). 

 

I ett omfattande projekt för att förbättra tidig upptäckt och behandling av psykisk ohälsa i 

landsbygd fann Kowalenko m.fl. anmärkningsvärda resultat. Före projektet uppgav 43% av 

personalen att de hade goda kunskaper i att upptäcka och behandla depression och ångest. 

Projektet arbetade med att utveckla personalen, placera kliniker strategiskt och stärka 

samarbetet med specialister. Efter genomförandet hade stora förbättringar skett i kunskaper 

och självförtroende hos personalen och 86% rapporterade goda kunskaper i att upptäcka och 

behandla depressioner. En värdefull egenskap hos det genomförda projektet var att det kan 

reproduceras till andra regioner (Kowalenko, N., Bartik, W., Whitefield, K., Wignall, A., 

2003). 

 

Sjuksköterskans roll 

Det är ofta skolsköterskan som först har chansen att upptäcka tonåringar med depressioner 

och självmordstankar. Sjuksköterskan kan ge värdefull information och stöd till både 
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tonåringar, föräldrar och skolpersonal om depressioner och självmordsrisker. Hon kan också 

förmedla kunskap om hur man kan hantera depressioner (cooping skills). Sjuksköterskor 

efterfrågade också mer utbildning då depressioner hos ungdomar har ökat och de oftare möter 

dessa. 

 

Walsh & Eggert konstaterade att det kan vara svårt att urskilja depressioner och ångest från 

humörsvängningar som är karaktäristiska under tonårstiden. För att kunna upptäcka eventuella 

självmordsrisker behöver skolsköterskor vara uppmärksamma och lyhörda. Stöd behövs till 

tonåringar som är pressade av till exempel besvärliga familjesituationer för att kunna 

minimera självmordsrisker. Walsh & Eggert såg också att tonåringar med depressiva 

symptom hade ett annat mönster vid droganvändning med fler konflikter och kontrollproblem. 

Ett utmärkt tillfälle för skolsköterskan att fråga om självmordstankar var när en tonåring sökte 

hjälp för drogproblem. Skolsköterskan kunde prata med föräldrarna till den depressiva 

tonåringen och ordna med remisser så att tonåringen kunde få hjälp från psykiatrin. 

Känslomässiga störningar, stress och droganvändning var stora riskfaktorer för självmord. 

Personliga egenskaper som bra självkänsla samt sociala nätverk fungerade som skyddande 

faktorer (Walsh & Eggert, 2006). Sjuksköterskan kan ge utbildning till tonåringen och dennes 

föräldrar om depressionssjukdomar, självmordsrisker och om hur dessa kan förebyggas. 

Många föräldrar var ofta inte medvetna om tonåringens självmordsbeteende och tankar och 

förstod inte hur viktigt det är med behandling av depressioner. Många kände också stigma 

inför sjukdomen och kunde genom detta förhindra att tonåringen sökte behandling. 

Skolsköterskan kan öka kunskapen om depressioner, självmordsrisker och om 

varningssignaler för självmordsbeteenden till andra inom skolan (Meadus, 2007; Walsh & 

Eggert, 2006). Richardson m.fl. (2007) såg i sin studie att föräldrar ofta krävde medicinering 

istället för psykoterapi på grund av att ökad stigma fanns för psykiatrisk behandling och 

föräldrarna ville att tonårngen skulle få en enkel lösning. Enligt Meadus var stöd från 

tonåringens familj betydelsefullt för att öka tonåringens benägenhet att söka hjälp och för att 

skaffa sig coopingkunskaper (Meadus, 2007). 

 

I sin studie fann Geanellos (2002) att sjuksköterskan kunde skapa en teurapeutisk relation 

med patienten som i sin tur kunde leda till en förändring. Genom att ge vägledning och främja 

positiva resultat kunde sjuksköterskan hjälpa tonåringen att förändra tankar, känslor eller 

beteenden som begränsade deras inre förmåga och deras relationer till andra. En sjuksköterska 

måste också kunna avsluta en teurapeutisk relation på ett bra sätt. Sjuksköterskan arbetade 
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med att hjälpa tonåringen att utveckla skicklighet i oberoende, ansvar, och funktionella 

skickligheter såsom exempelvis kontroll av ilska. Sjuksköterskan hjälpte tonåringen att 

utveckla en personlig självständighet genom att uppmuntra tonåringen att bry sig om sig själv. 

Sjuksköterskan kunde också få föräldrar och vänner till tonåringen att förstå vad tonåringen 

upplevde. Medaus upptäckte att ungdomar med nedstämdhet utvecklade ett mönster i sitt sätt 

att hantera denna. Det var möjligt att urskilja fyra olika faser: 1 upplever sig annorlunda, 2 

stänger av sitt kontaktnät, 3 tar sig igenom utmaningen och återknyter kontakter, 4 lär sig av 

erfarenheten. Den tredje fasen, att ta sig igenom utmaningen och återuppta kontakter var extra 

viktig för att hjälpa ungdomar att lära sig mera om sjukdomen och att kunna börja hantera 

denna. Meadus pekade på att det var ytterst viktigt att sjuksköterskor och andra professionella 

inom psykisk hälsovård hade kunskap om och förståelse för hur ungdomar hanterade 

nedstämdhet (cooping). Som en konsekvens finns det stöd för att sjuksköterskan kan utbilda 

ungdomar och unga vuxna om utvecklande av hälsofrämjande cooping färdigheter (Meadus 

2007). 

 

Wilson m.fl. fann i sin studie att både skolsköterskor och distriktsköterskor ansåg att det var 

besvärligt att få remisser till psykiatrin för tonåringar som hade psykiska hälsoproblem, ofta 

var det också långa väntetider till specialister. Skolsköterskan tyckte att det var svårt att få 

tiden att räcka till medan distriktssköterskan istället såg svårigheterna med att hålla kontakt 

med tonåringen och dennes föräldrar som ett större problem. Många skolsköterskor tyckte att 

de behövde mer träning och utbildning när det gällde psykisk ohälsa hos barn och tonåringar 

(Wilson m.fl., 2007). Sjuksköterskor får allt mer krav på sig att ge vård till ungdomar med 

psykisk ohälsa på skolor, akutmottagningar samt öppenvård och Meadus föreslår därför i sin 

studie att sjuksköterskans utbildning utökas med kurser inom detta (Meadus, 2007). 

 

Tonåringarnas perspektiv 

Många tonåringar visste inte om att de kunde få hjälp även med psykiska problem inom 

primärvården och därför kan det behövas mer information och kunskap om detta. Det var 

viktigt för tonåringar att det fick ta tid att bygga upp en relation baserad på förtroende för att 

åstadkomma en förändring. Tonåringar som fått kognitiv beteendeterapi uppgav att de fått 

större kunskaper än med andra behandlingar. Många tonåringar ville inte öppna sig och prata 

med främmande personer, många var också skeptiska till behandling och avbröt eller deltog 

inte i denna. 
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Tonåringar ansåg att depressioner var ett svårt hälsoproblem men de var osäkra på om 

primärvården kunde hjälpa dem med andra hälsoproblem än de fysiska. För att få tonåringar 

att söka sig till primärvården så kunde man ge mer information till tonåringar och deras 

föräldrar om vilken hjälp primärvården kan ge (Marcell & Halpern-Felsher, 2004). 

 

Tonåringar uppskattade att sjuksköterskan inte pressade dem att ge information utan att de 

fick tid på sig att bygga upp ett förtroende och ett engagemang. Tonåringarna upplevde den 

opressade relationen med sjuksköterskan som lindrande och avslappnande. Sjuksköterskans 

ansträngningar att förstå och lära känna tonåringen upplevdes som att sjuksköterskan visade 

intresse, gav omvårdnad, ömhet och brydde sig om tonåringen (Geanellos, 2002). Det betydde 

mycket vilket bemötande tonåringen fick, om vårdpersonalen inte bara ansträngde sig att 

förstå dem utan också respekterade dem och var ärliga i samspelet så skapade det en känsla av 

lättnad och styrka hos tonåringen. Brist på respekt och förståelse resulterade i att tonåringen 

inte ville fortsätta med sin behandling. Tonåringar kände sig speciellt nedvärderade när 

vårdpersonal var kvicka att döma dem utan att ha tagit sig tid att lära känna dem. Många sa att 

de hade blivit dömda på förhand och att vårdpersonalen inte hade lyssnat på dem. (Woodgate, 

2006). Att sjuksköterskorna gav vänskap och att de var accepterande jämlika i relationen 

kändes mycket bra tyckte tonåringarna. Genom detta kunde tonåringen acceptera sig själv, 

känna förtroende och börja arbeta för en förändring (Geanellos, 2002). Att fokusera på 

tonåringen och inte på sjukdomen betydde för tonåringen att vårdpersonalen upptäckte 

mycket mer i personen än depressionen, tonåringen tyckte att vårdpersonalen skulle fråga 

”hur känns det att ha en depression”. Tonåringarna kände att just deras upplevelse av en 

depression var det som borde räknas och inte andras uppfattning om hur en depression kan 

vara. Det var också viktigt att vårdpersonalen aldrig gav upp på dem utan verkligen satsade på 

att de skulle bli bra, om en vårdgivare gav upp på dem så upplevdes det som mycket 

skrämmande och smärtsamt (Woodgate, 2006). 

  

Dudley m.fl. utvärderade ett nytt frågeformulär för att mäta hur nöjda tonåringar och deras 

föräldrar var med sin behandling. Deltagarna i studien fick också gradera vilken behandling 

de föredrog av medicin, individuell rådgivning eller gruppterapi och familjeterapi. Hög 

tillfredställelse rapporterades ifrån alla tre behandlingformerna. De som behandlades med 

kognitiv beteendeterapi rapporterade högre nivå av förvärvad kunskap än de som enbart 
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behandlades med medicin. Tonåringar och deras föräldrar föredrog individuell rådgivning 

(Dudley, Melvin, Williams, Tonge, King, 2005). 

 

Wisdom och Agnor kom i sin studie fram till att tonåringarna inte var övertygade om att 

behandlingarna mot depression var bra och indikerade att de inte ville delta i behandlingar.  

Många tonåringar upplevde också ett motstånd till att diskutera personliga saker med 

främmande personer och det var då svårt att få samtalen med en rådgivare meningsfulla. 

Många tonåringar ville ogärna ta antidepressiva mediciner och var inte alls övertygade om att 

dessa var bra (Wisdom & Agnor, 2007). 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

I studierna framgick det att många tonåringar sökte sig till skolhälsovården och ungdoms-

mottagningar istället för till primärvården, de kände sig mer bekväma i den miljön och 

personalen som arbetade där var mer vana att möta ungdomar. Screening visade sig vara en 

effektiv metod att upptäcka depressioner hos ungdomar men användes bara i begränsad 

omfattning. Sjuksköterskan kan utbilda både tonåringar, föräldrar och skolpersonal. Sjuk-

sköterskan bör också lyssna aktivt och vara uppmärksam på eventuella självmordsrisker. Det 

var viktigt att nå ut till tonåringar som var i riskgruppen och diskutera saker som 

självmordstankar, risk- och skyddsfaktorer. Det tog mycket tid att bygga upp ett förtroende 

mellan tonåringen och sjuksköterskan och tonåringen behövde uppleva relationen som 

opressad. När relationen byggde på vänskap och förtroende kunde tonåringen acceptera sig 

själv och börja arbeta för en förändring. 

 

Resultatdiskussion 

Upptäckt och diagnostisering av depressioner sker idag oftast vid vanliga samtal mellan 

läkare och tonåringar och inte med mer systematiska metoder som till exempel screening. 

Flera av studierna visade att ett bättre sätt att upptäcka depressioner var att använda screening 

(Collins m.fl. 2006; Johnson m.fl. 2002; Zuckerbrot, 2007). Det är min uppfattning att 

sjuksköterskor som arbetar med tonåringar inom skolhälsovård och ungdomsmottagningar har 
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stora möjligheter att använda screeninginstrument för att tidigt upptäcka depressioner. Även 

sjuksköterskor inom andra vårdenheter som primärvård och akutmottagningar kan använda 

screening för att upptäcka depression hos tonåringar. Enligt Wagman-Borowsky m.fl. (2003) 

fick tonåringar som sökte för akuta sjukdomar och skador oftare höga poäng på 

bedömningsinstrumentet än de som testades på vanliga hälsokontroller. Vanliga åkommor 

som till exempel återkommande magont kunde också signalera depressioner (Campo m.fl, 

2004). En förutsättning för att öka användningen av screening är naturligtvis att bra 

screeningverktyg finns lätt tillgängliga och att det också går att få kunskap om deras 

användning och tolkning. Vid rutinmässig användning av screening kan det finnas en risk att 

skapa stigma och/eller onödiga behandlingar, något som Johnson m.fl konstaterade i sin 

studie 2002.  

 

Konsekvensen av en obehandlad depression kan vara självmord. Walsh & Eggert pekar på att 

drogproblem och skolsvårigheter kan vara starka varningsignaler för självmordstankar. 

Skolsköterskan kan möta detta genom uppmärksamhet och att ställa frågor om själv-

mordstankar och depressioner när tonåringar söker för dessa problem. Skolsköterskan kan 

göra föräldrarna medvetna om tonåringens självmordsbeteende och tankar och förklara hur 

viktigt det är med behandling av depressioner. Jag tycker att det är viktigt att sjuksköterskan 

tillsammans med tonåringen kan ta kontakt med föräldrar för att underlätta kommunikationen 

mellan dem, det är också värdefullt att föräldrar får någon att prata med eftersom det kan vara 

svårt och skrämmande att ta till sig problemet. Sjuksköterskan kan också hjälpa till med 

remittering till psykiatrin för specialistvård. 

 

Genom att diskutera psykiska hälsofrågor med tonåringar som söker hjälp för andra saker kan 

skolsköterskan öka deras medvetenhet om att de kan få hjälp även med dessa frågor. Skol-

sköterskan kan också öka kunskapen om psykisk ohälsa med en bredare informations och 

utbildningsverksamhet inom skolan och till föräldrar (Meadus, 2007; Walsh & Eggert, 2006). 

Det är min åsikt att sjuksköterskan har stora möjligheter att nå ut till många tonåringar och ge 

kunskap om psykisk ohälsa och vad som går att göra för att förebygga och behandla. Om barn 

och tonåringar tidigt får kunskap om psykisk ohälsa så kan det bli mer naturligt att tala öppet 

om detta. Meadus upptäckte att tonåringar utvecklade ett mönster för att hantera depressioner 

(cooping) och att det var viktigt att de som arbetade med tonåringar hade kunskaper om hur 

dessa hanterar sin depression. En slutsats som Meadus drog av detta var att sjuksköterskor 

hade en betydelsefull roll i att hjälpa tonåringarna utveckla ett hälsosamt cooping-beteende 
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(Meadus, 2007). I en intressant studie om att förändra självbilden finner Geanello att 

sjuksköterskan kan hjälpa en tonåring att utveckla ett ”fungerande jag” genom att på ett 

positivt sätt stödja en förändring av tankar, känslor och beteende som hindrar dem från att 

fungera bra. Geanellos konstaterar att detta är kritiskt, en positiv egenuppfattning är 

möjliggörande till skillnad från en negativ som verkar förlamande. En viktig slutsats av detta 

måste bli att sjuksköterskan bör undvika alla former av klander, kritik och negativ feedback 

till förmån för uppmuntran, beröm och en förstärkning av alla positiva förändringar. 

 

Tonåringarna uttryckte ett behov av att bli bemötta med respekt och intresse och att de fick tid 

att bygga en relation baserad på förtroende. Brist på respekt orsakade ofta att tonåringen 

avbröt behandlingen (Woodgate, 2006). Uppsatsförfattaren anser att detta är både onödigt och 

allvarligt där självmord kan vara en tragisk utgång och att det bör kunna förebyggas med 

kunskap och rutiner för uppföljning av behandling. Richardson m.fl. (2007) fann att 

uppföljning av tonåringar under behandling brister och att de ibland kom tillbaka i sämre 

skick än när de började första behandlingen. Wisdom & Agnor noterade att många tonåringar 

kände ett motstånd mot att ta mediciner. En tonåring uppgav att han inte var beredd att ta en 

medicinering igen trots att den fungerat då han kände sig drogad och han hade funnit andra 

sätt att hantera depressionen (cooping). Andra tonåringar avbröt sin medicinering då de inte 

tyckte att den fungerade (Wisdom & Agnor, 2007). Detta skulle kunna innebära att många går 

med obehandlade depressioner. Sjuksköterskan skulle kunna ta en aktivare roll i en 

uppföljning efter behandling och Meadus såg att det också är viktigt att engagera tonåringens 

familj i en vårdplan. 

 

Wisdom och Agnor (2007) fann att tonåringarna kände sig obekväma med att delge sina 

problem till främmande personer. En effekt av detta blir att de hellre söker sig till 

ungdomsmottagningar och skolsköterskor än till primärvården. Uppsatsförfattaren vill 

framhålla värdet av att tonåringarna får tid och tillfällen att lära känna sjuksköterskan för att 

skapa ett bra klimat där det är lätt att diskutera bekymmer. Litteratursökningen gav ytterst lite 

material om ungdomsmottagningar men detta kan bero på de flesta studier som resultatet 

bygger på kommer från andra länder.  

 

I en studie av Wilson m.fl. (2007) uttryckte både skolsköterskor och distriktssköterskor att de 

ofta inte fick den hjälp de behövde från psykiatrin. Vanliga problem var långa väntelistor, låg 

tillgänglighet och kommunikationsproblem. Uppsatsförfattaren anser att detta är ganska 
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anmärkningsvärt och om detta gäller också för svenska förhållanden så är det intressant att 

finna orsakerna till detta. Utbildning av sjuksköterskor i kognitiv beteendeterapi kan vara ett 

intressant förslag som också kan minska belastningen på psykiatrin. För att få ett kontinuerligt 

stöd från psykiatrin bör det finnas rutiner för att få kontakt med psykiatriexperter. 

 

Det behövs regelbunden vidareutbildning för att hålla sig ajour med utvecklingen på området. 

Sjuksköterskorna kan också lära sig mycket genom att lyssna på tonåringarna själva och/eller 

genom att bedriva egen forskning. I en studie av Wilson m.fl. uttalade sjuksköterskor ett 

behov av mer utbildning när det gällde psykisk ohälsa hos barn och tonåringar (Wilson m.fl. 

2007). Meadus konstaterade i sin studie att många sjuksköterskor får krav på sig att ge vård 

till ungdomar med psykisk ohälsa på skolor, akutmottagningar och öppenvård och föreslår 

därför att sjuksköterskans utbildning utökas med kurser inom detta och att det dokumenteras i 

deras CV (Meadus, 2007). Kowalenko m.fl. beskrev ett mycket intressant projekt för att 

förbättra upptäckt och behandling av ungdomar med depressioner och ångest på landsbygden. 

Projektet omfattade placering av kliniker, utbildning av personal samt samarbetsformer med 

specialister. Kowalenko fann anmärkningsvärda effekter av personalens utbildning inom 

projektet. Före projektet uppgav 43% av personalen att de hade goda kunskaper i att upptäcka 

och behandla depression och ångest hos tonåringar, en siffra som ökade till 86% under 

projektets gång. En intressant kvalitet hos projektet var att det uppgavs ha en hög 

reproducerbarhet (Kowalenko m.fl. 2003). 

 

Metoddiskussion 

Vid sökning av artiklar har sökbegreppen valts för att ge en väl avgränsad mängd med så 

relevanta artiklar som möjligt, detta för att det skall vara praktiskt möjligt att systematiskt 

inkludera/exkludera till det material som använts i studien. Även om de valda sökbegreppen 

gett en bra träffmängd att arbeta med bör man vara medveten om att en missad sökterm kan 

orsaka ett stort systematisk fel i en litteraturstudie. Många intressanta artiklar som varit 

relevanta för syftet har exkluderats genom att dessa har varit litteraturstudier. Då många av de 

ingående studierna kommer från USA, Canada, Australien och Storbritannien är det sannolikt 

att det finns systematiska och kulturella skillnader mot svenska förhållanden. 

Utifrån studiens förutsättningar i form av tid och tillgång till material i fulltext finns det 

begränsningar som kan ha påverkat resultatet. 
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Förslag till vidare forskning 

Det finns stora vinster med att fånga upp ungdomar med depressioner tidigt innan 

konsekvenserna hinner bli svåra eller till och med leder till självmord. Genom att förse 

sjuksköterskor med bra och lättillgängliga screeningverktyg för att systematiskt kunna 

upptäcka problem tidigt bör man till och med kunna nå ungdomar som mår psykiskt dåligt 

men ännu inte förstår varför. Fortsatt forskning bör undersöka vad ett sådant bör innehålla och 

hur bra det fungerar. Värt att utreda kan också vara formerna för ett sådant verktyg, ett  

webbaserat verktyg kan göras lättillgängligt via internet. Det kan också finnas behov av en 

enklare anonym självtest med bra information om möjligheter att få hjälp. 
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Bilagor 

Granskningsmallar för kvalitetsbedömning, Bilaga 1 

Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: 

Kvalitet:  låg medel  hög 

   0-17 20-23  24-29 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 

Forsberg, C. & Wengström Y. (2003) 
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Granskningsmallar för kvalitetsbedömning forts.Bilaga 1 

 
Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: 

Kvalitet:  låg medel  hög 

   0-14 15-19  20-25 
Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 

Forsberg, C. & Wengström Y. (2003) 
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