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SAMMANFATTNING 
Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av ECT-behandling. Metod: En systematisk 

litteraturstudie med deskriptiv ansats. Artikelsökning av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har gjorts i fritextdatabaserna  Cinahl, ELIN och Whiley interscience. Artiklar 

granskades enligt granskningsmallar för kvalitetsbedömning och var en modifierad version av 

Willman, Stoltz,  Bahtsevani, (2006) och Forsberg, Wengström, (2008). 

Litteratur i introduktionsdelen har inhämtats enligt ett bekvämlighetsurval på respektive 

uppsatsförfattares hemort (Borlänge, Leksand). Resultat: Rädsla är ett återkommande tema 

när det gäller patienters upplevelse av ECT. De flesta kände rädsla före och under 

behandlingen, men upplevde en lägre grad av rädsla efteråt. Patienternas upplevelse av ECT-

behandlingen var komplex vad gäller det egna ställningstagandet till positiv eller negativ 

behandlingsmetod, upplevelsen av ECT sågs dock som övervägande negativ. Minnesförlust 

och minskad kognitiv förmåga sågs som två huvudsakliga negativa faktorer med ECT 

behandlingen. Många patienter upplevde att informationen och undervisningen inför och 

under behandlingen var dålig. Attityd och kunskap om behandlingen stod i relation till 

varandra då mer kunskap om ECT ger bättre attityd till behandlingen. Attityden till 

behandlingen förändras heller inte efter behandlingen utan patienterna håller fast vid sin 

inställning. Boendemiljön har en inverkan vad gäller viljan att genomgå underhållsbehandling 

med ECT då patienter på institution är mer benägna att vägra behandlingen än patienter som 

genomgår behandlingen polikliniskt.     

 

Nyckelord: ECT, attityder, upplevelser, patienter, erfarenhet, omvårdnad, lidande. 

Keywords:  ECT, Attitudes, Experience, Patients, suffering, careing. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 3 
Innehållsförteckning ................................................................................................................... 4 

Depression .............................................................................................................................. 5 
Lindrig till medelsvår depression ........................................................................................... 5 
Svår depression ...................................................................................................................... 6 
Lidande ................................................................................................................................... 6 
Stämpling och stigmatisering ................................................................................................. 7 
Omvårdnad ............................................................................................................................. 7 

Omvårdnad vid depression ................................................................................................. 7 
Omvårdnad vid ECT .......................................................................................................... 8 

Historik ................................................................................................................................... 8 
Modern ECT ........................................................................................................................... 9 
Lagar som styr ........................................................................................................................ 9 
Verkningsmekanism ............................................................................................................. 10 
Följsamhet till behandling .................................................................................................... 10 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................. 11 
Syfte ......................................................................................................................................... 11 
Frågeställningar ........................................................................................................................ 11 
METOD .................................................................................................................................... 11 

Design ................................................................................................................................... 11 
Urval av litteratur ................................................................................................................. 11 
Analys ................................................................................................................................... 12 

RESULTAT ............................................................................................................................. 13 
Patienters upplevelse av ECT ............................................................................................... 14 

Rädsla för ECT ................................................................................................................. 15 
Rädsla på grund av bristande information ........................................................................ 15 
Positiva erfarenheter ......................................................................................................... 16 
Minskad kognitiv förmåga och minnesförlust ................................................................. 16 
Patientens förslag ............................................................................................................. 17 
Negativ bild av ECT ......................................................................................................... 17 
En komplex bild av ECT .................................................................................................. 18 
Stabil attityd till ECT ....................................................................................................... 18 
Boendemiljön påverkar .................................................................................................... 19 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 19 
Sammanfattning av huvudresultat ........................................................................................ 19 
Resultatdiskussion ................................................................................................................ 20 
Metoddiskussion ................................................................................................................... 22 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................. 23 
KLINISK RELEVANS ............................................................................................................ 23 
FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING .................................................................................. 23 
REFERENSER ......................................................................................................................... 25 
BILAGA 1 ................................................................................................................................ 28 
BILAGA 2 ................................................................................................................................ 29 
 

 

 



 
 

5 

INTRODUKTION 
En av de äldsta behandlingsmetoderna mot svår depression som också anses vara den mest 

effektiva är, Elektro Convulsive Treatment (ECT). ECT är en psykiatrisk behandlingsmetod 

där korta strömstötar ges genom hjärnan (Gustavson, 2004). Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) utförde 2004 en genomgång av all tillgänglig forskning om behandling av 

depression. Experter utförde en analys och vägde samman de vetenskapliga bevisen. 

Rapporten visade att nio av tio patienter som drabbades av svåra depressioner med rubbad 

dygnsrytm, matvägran och viktnedgång eller vanföreställningar blev återställda med ECT- 

behandlingen (SBU, 2008). 

 

Depression 

Människor är inte psykiskt sjuka bara för att man upplever kortare eller längre 

nedstämdhetsperioder under sitt liv, däremot måste man betrakta depressivitet som ett 

psykiatriskt problem när den blir ett allvarligt hinder för en själv eller för omgivningen. 

Exempelvis skiljer sig inte en depression kliniskt från den sena fasen av en sorgereaktion. 

Skillnaden är att medan sorgen upplevs som en omedelbar naturlig reaktion har depressionen 

mer svåråtkomliga orsaker. En depressiv reaktion kan förorsakas av svåra besvikelser och 

motgångar, den är en störning i självupplevelsen. Förlust, kränkning och andra yttre händelser 

av traumatisk art kan utlösa den depressiva störningen och vissa personer kan reagera starkt 

på händelser som andra tycker är överkomliga. Alla personer som hänvisas till behandling 

inom det psykiatriska systemet får en diagnos enligt ICD-10 vid den första undersökningen. 

ICD – 10, som började användas i Sverige i januari 1997 är ett psykodynamiskt 

klassifikationsverktyg som bygger på psykodynamiska teorier. En rad grundbegrepp ingår. 

Exempelvis kan nämnas relationer mellan personlighet och symtom, stadier i 

personlighetsutvecklingen och symtomens roll i samspelet mellan människor (Cullberg, 

2005). 

  

Lindrig till medelsvår depression 

Vid lindriga till måttligt svåra depressioner är det i första hand psykoterapi patienten erbjuds. 

Effekten är likvärdig med, eller ibland bättre än, behandling med antidepressiva läkemedel. 

Det finns många olika terapimetoder men en av de vanligaste är kognitiv beteende terapi.  

Terapisessionen brukar inledas med en kartläggning av patientens dagliga aktiviteter. 

Terapeuten diskuterar sedan tillsammans med patienten möjliga förändringar för att bryta 
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socialt undandragande och passivitet. Psykoterapin har däremot inte fått sin rättmätiga plats 

då det råder brist på terapeuter och det är då lättare att skriva ut läkemedel. I Sverige finns ett 

tjugotal antidepressiva läkemedel. De har som gemensam effekt att de förstärker 

impulsöverföringen i synapserna (kontaktplatserna mellan hjärncellerna). Vid 

vinterdepressioner använder man sig oftast av ljusterapi. Patienten exponeras för en 

ljusmängd av 6000 – 10 000 lux under minst två timmar per dag vilket ger en förbättring inom 

tre dygn (Ottosson & Ottosson 2007). 

 

Svår depression 

Vid svår depressiv episod är, enligt ICD – 10, symtomen kraftigare och mer långvariga än vid 

lindrig och medelsvår depression. Det är vid medelsvår till svår depression som ECT är en 

indikation (Cullberg, 2005). Det finns även andra indikationer för ECT som till exempel när 

självmordsrisk föreligger eller då patienten får svåra biverkningar av psykofarmaka 

(Wasserman, 1998). Andra indikationer för ECT kan vara psykiatriska katatona tillstånd 

(tillstånd som karaktäriseras av en ökad muskelspänning och/eller störd motorik) eller vissa 

förvirringspräglade psykoser som inte går över inom rimlig tid (Cullberg, 2000). 

 

Lidande  

Lidande handlar inte bara om symtom som kan observeras utan även om en inre process. 

Lidandet beskrivs ofta som en typ av hot, förlust eller kränkning av människan själv 

(Wiklund, 2003). Ordet patient betyder ursprungligen, den som tåligt uthärdar, den lidande, 

och lidande är den mest centrala upplevelsen i patientens liv (Eriksson, 1994). Begreppet 

lidande beskrivs som olika dimensioner med orden lida, underkasta sig, tåla, stå ut med, finna 

sig i, uthärda och tillåta (Wiklund 2003, Eriksson, 1993). Vårdarens roll är att vara delaktig i 

lidandet, där vårdaren försöker ge lindring genom att bekräfta patienten, ge patienten 

utrymme att visa sitt lidande för att slutligen försonas med situationen. Beroende på var källan 

till lidandet finns kan man tala om sjukdoms-, vård- och livslidande (Wiklund, 2003). 

Sjukdomslidande är de symtom och problem som följer sjukdomens spår och som kan leda till 

lidande (Eriksson, 1994). Det lidande patienten upplever som en följd av vård och behandling 

eller brister vid den samma kallas för vårdlidande. Detta innebär också att det finns stora 

möjligheter för vårdaren att eliminera denna typ av lidande när det uppdagas (Eriksson, 1994). 

Eriksson (1993) menar också att patienterna behöver ges tillfälle att aktivt medverka i sin 
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egen hälsoprocess för att undvika vårdlidande. Livslidande berör vår hållning till oss och hela 

vårt liv. Livslidandet blir ofta aktuellt då människan blir sjuk (Wiklund, 2003).  

 
Stämpling och stigmatisering 

Stämlingsteorin har sin grund i den symboliska interaktionismen och är ett förhållningssätt 

inom socialpsykologin, där man menar att avvikelse är en produkt av social kontroll. Vad som 

definieras som avvikande beror på att ett beteende stämplas som avvikande samt andras 

reaktion på beteendet. Stämplingen kan såväl skapa som förstärka avvikelsen. I förlängningen 

kan även stämplingen leda till en sekundär avvikelse, vilket innebär att individen accepterar 

andras definition av henne som avvikare och gör den till sin egen (Bengtsson & Hjern, 1973). 

 

 Goldberg (2000) menar att stämpling är en process och inte en enstaka händelse. Stämplingen 

innebär ett förlopp bestående av en rad negativa reaktioner från omgivningen med den 

effekten att individen utvecklar en negativ självbild. 

 

Med stigma menas att en person innehar attribut som i omgivningens ögon visar att hon tillhör 

en annan och mindre tilltalande kategori. Sådana attribut är ett stigma, särskilt om dess 

diskrediterande effekt är stor. För att det skall röra sig om ett stigma måste det dock samtidigt 

innebära en deklassering av individen. Det är inte attributet i sig som är diskrediterande utan 

dess relationer till en viss identitet (Goffman, 1968).  

 

Omvårdnad 
 

”Omvårdnad är att hjälpa människor med hälsoproblem att klara de svårigheter som sjukdomen 

åsamkar dem i det vardagliga livet” (Mitchell, 1974, sid 11). 

 

Omvårdnad vid depression 

Psykiatrisk omvårdnad utgör ett särskilt område av omvårdnaden där målgruppen är 

människor med psykiatriska hälsoproblem. Ohälsa ger upphov till ängslan, rädsla och 

otrygghet. Att identifiera och om möjligt förebygga sådana problem och därmed bidra till att 

lösa dem är en av omvårdnadens uppgifter. Sjuksköterskan behöver lära sig depressionens 

många gestalter och förklädnader för att deprimerade patienter kan få den hjälp de behöver 

(Lökensgard, 2007). Det krävs baskunskaper om människans grundläggande behov för att 

kunna ge en god omvårdnad. Det krävs även kunskap om hur patienten upplever ohälsa vilket 
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gör att sjuksköterskan måste klara av att sätta sig in i patientens situation (Kristoffersen, 

Nortvedt, Skaug, 2005). Omvårdnadsmål vid depression kan vara att exempelvis patientens 

besvär lindras, patienten upplever stöd i och förståelse för sitt tillstånd och att patienten 

kommer igenom depressionen utan bestående men. Personlig hygien sköter i allmänhet 

patienten själv men kan behöva assistans och motivation. Näringstillståndet är vid depression 

nästan alltid ett problem. Patienten har i regel dålig aptit eller tycker inte att han förtjänar mat. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan ser till att patienten får i sig den vätska och näring han 

behöver. Obstipation kan ofta vara det problem som plågar patienten mest. Fiberrik kost och 

motion kan hjälpa men ofta är tarmstimulerande läkemedel till hjälp (Lökensgard, 2007). En 

duktig sjuksköterska är inte bara en person som kan sitt yrke ända ut i fingerspetsarna. Hon 

måste även kunna omsätta sitt yrkeskunnande i praktiken och måste också som person vara 

sensitiv i mötet med patientens sjukdom och lidande (Almås, 2006). 

 

Omvårdnad vid ECT 

Vid ECT-behandling är det viktigt att sjuksköterskan ger adekvat stöd och ger korrekt 

information utan att förmedla negativa attityder och otrygghet. Sjuksköterskan förbereder 

patienten fysiskt inför narkos och behandling samt övervakar patienten tills han har vaknat ur 

den vanligtvis korta narkosen. Efter uppvaknandet informerar sjuksköterskan patienten om att 

han genomgått behandling och observerar även patientens stämningsläge efter behandlingen 

(Lökensgard, 2007)  

 
Historik 

I början av 1930-talet introducerades olika psykiatriska behandlingsmetoder som alla hade en 

direkt påverkan på hjärnans funktioner. Detta gav ett nytt hopp för psykvården som tidigare 

mest hade varit en tröstlös förvaring och övervakning av de psykiskt sjuka. Priset som många 

patienter fick betala vid dessa behandlingar var dock väldigt högt. Man behandlade 

patienterna med allt från feberbehandlingar med Malariasmittat blod till kirurgiska ingrepp 

som t.ex. Lobotomi (Cullberg, 2000). Doktor von Meduna upptäckte år 1933 att inga patienter 

med schizofreni led av epilepsi och ingen med epilepsi hade schizofreni, detta startade 

tankarna om att man kunde bota sjukdomar som schizofreni med ett epileptiskt anfall 

(Challiner & Griffiths, 2000). Italienaren Ugo Cerletti fann år 1938 att man kunde framkalla 

krampanfallet genom att ge en elektrisk strömstöt. Detta var början till ECT behandlingen. 

ECT utfördes ända fram till början av 1950-talet utan narkos. Kramperna var oerhört 

smärtsamma och läkaren sprang mellan patientsängarna. Behandlingen skedde enligt löpande 
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band principen. ECT var en skräckupplevelse för patienten som upplevde stort lidande, detta 

gav upphov till namnet ”elchock” (Cullberg, 2000). Eftersom ECT blivit så grovt fel- och 

överanvänt genom åren har det med största sannolikhet bidragit till att minska psykiatriska 

patienters och allmänhetens tilltro till behandlingen (Cullberg, 2005). Massmedias snedvridna 

bild av ECT är en bild som patienten ofta är mer förtrogen med än med vetenskaplig fakta 

(Ottosson & Ottosson, 2007). Den skildring som ges av ECT i filmer som t.ex. Gökboet är en 

missvisande bild på dagens moderna och betydligt mer odramatiska behandling (Dahlberg & 

Ottosson, 1985). 

 

Modern ECT 

ECT behandlingen idag sker under en kortvarig intravenös narkos där patienten även får 

muskelavslappnande läkemedel för att behandlingen skall vara så skonsam som möjligt. 

Behandlingen är väldokumenterad, säker och med få kontraindikationer 

(Läkemedelskommitén, 2006). Resultat av behandlingen märks oftast redan efter andra eller 

tredje behandlingen och sällan behövs mer än sex till åtta behandlingar ges (Cullberg, 2005). 

Risken för återfall efter ECT- behandling är dock hög (SBU, 2008). Behandlingen sker därför 

ofta polikliniskt genom öppenvård där patienten slipper vara inlagd på sjukhus under den 

utdragna behandlingsperioden (Läkemedelskommitén, 2006). Studenter vid New Jersey 

Medical School har gjort en studie som visar att en ECT-behandling i månaden är ett effektivt 

sätt att förebygga återinsjuknande i depression (University of Medicine and Dentistry of New 

Jersey, 2006). 

 
Lagar som styr 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en ramlag med direktiv för hur alla åtgärder som 

medicinskt förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och skador skall utföras. Vården 

skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården (Raadu, 2004). Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna 

råd som riktar sig till vårdgivare samt all hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa föreskrifter 

säger att all hälso- och sjukvård skall omfattas av system för planering, utförande, uppföljning 

och utveckling av kvaliteten i verksamheten. All personal skall medverka i den systematiska 

och fortlöpande kvalitetsutvecklingen av verksamheten.  
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Kvalitetssystemen skall säkerställa:  

- att kvalitet och säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses. 

- att patienten och dennes närstående visas omtanke och respekt. 

- att patientens värdighet och integritet tillgodoses. 

- att patienten och dennes närstående informeras och görs delaktiga. 

- att förslag och klagomål från patienter och närstående tas om hand och beaktas 

(SOSFS 1996:24). 

LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) är en lag som reglerar hur tvångsvård får utföras utan 

patientens samtycke. Förutsättningarna för tvångsvård skall kunna ges är att patienten skall 

lida av en allvarlig psykisk störning och där patienten utgör en fara för sig själv eller sin 

omgivning. Ett vårdintyg måste skrivas av läkare för att tvångsvård skall kunna tillgripas 

(Raadu, 2004). 

Verkningsmekanism  

ECT innebär att man genom elektroder från högra tinningen, eller ibland billateralt från 

bägge, tillför några sekunders stimulering av hjärnan med mycket korta elektriska impulser. 

Strömstyrkan kan liknas vid ett ficklampsbatteri på 0,9 A. De elektriska impulserna utlöser ett 

litet epileptiskt anfall vilket leder till en förhöjd (konvulsiv) aktivitet i hjärnan. Hjärnan tar 

själv hand om den ökade aktiviteten genom att frigöra olika monoaminer (signalsubstanser) i 

synapserna (kontaktändarna) mellan hjärncellerna. Monoaminerna är troligen det som ger den 

behandlande effekten för patientens depression (Cullberg, 2005). Det är med andra ord 

hjärnans egna avstängningsaktivitet som ger den behandlande effekten då den förhöjda 

aktiviteten aktiverar hjärnans egna resurser (Odeberg, 2003). 

 

Följsamhet till behandling 

För att få ett gott resultat vid behandling och en bra omvårdnad kring patienten krävs det att 

patienten vill delta i behandlingen och kan utföra behandlingen enligt doktorns ordination. 

Detta gäller även vid ECT behandlingar. I den engelska litteraturen talar man ofta om 

compliance när det gäller patientens följsamhet till behandling och hur väl patienten följer en 

ordination (Dahlgren, 2004).  
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PROBLEMFORMULERING 
Trots att ECT- behandlingen är så effektiv för patienter med svår depression anses den ofta 

som kontroversiell och stötande i allmänhetens ögon. Patienter som blir erbjudna 

behandlingen reagerar ofta med rädsla och oro (Lindgren & Karlsson 2007). Under 

uppsatsförfattarnas verksamhetsförlagda utbildning med inriktning medicinsk vetenskap inom 

somatisk och psykiatrisk vård (7,5 hp) reflekterade vi över hur allmänheten reagerade negativt 

när vi berättade att vi deltagit vid en ECT- behandling. Många tyckte att det verkade 

fruktansvärt och flera gjorde jämförelser med filmen Gökboet. Vi tyckte därför det skulle vara 

intressant att undersöka hur patienter med depression verkligen upplever sin ECT- 

behandling. Uppsatsförfattarna vill få en inblick i ECT- patientens livsvärd genom att titta på 

dennes upplevelse av behandlingen. Det är mycket viktigt att sjuksköterskan har som mål att 

verkligen se varje patient som en enskild individ som har sina egna rädslor, tankar och 

upplevelser. Trots detta vill vi sammanföra flera patienters upplevelser och kan då 

förhoppningsvis urskilja de tydligaste faktorerna som orsakar lidande vid ECT behandling och 

ha dessa som en utgångspunkt för en god omvårdnad i framtida vårdsituationer. Genom att 

åskådliggöra en korrekt bild av ECT kan patienter slippa onödig oro till följd av olika 

feltolkningar. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka deprimerade patienters upplevelser av att få ECT 

behandling. 
 
Frågeställningar 

Hur upplever deprimerade patienter ECT behandling? 

 

METOD 
Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 
Urval av litteratur 

Artikelsökning i fritextdatabaserna  Cinahl, ELIN och Whiley interscience. Sökorden har varit 

främst artiklar med ECT i titeln samt kombinationer av sökorden attitudes, experience och 

patients. Urval av litteratur till introduktionsdelen har utförts genom ett bekvämlighetsurval 
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där vi tagit del av den litteratur som funnits att tillhanda ha på närliggande bibliotek på 

uppsatsförfattarnas respektive hemort (Leksand och Borlänge). I tabell ett redovisas hur 

urvalet av artiklar till resultatdelen genomförts. Exklusionskriterier var studier äldre än tolv år 

(det vill säga publicerade före år 1998), studier ej tillgängliga i fulltext eller som var avgifts 

belagda, studier på andra språk än svenska och engelska samt artiklar som efter granskning 

värderades med för låg vetenskaplig kvalité enligt granskningsmallarna (se bilaga 1 & 2). 

Inklusionskriterier var studier ej äldre än tio år, som beskrev deprimerade patienters 

upplevelser av ECT-behandlingen. Vid urval ett lästes endast rubriken på artikeln, vid urval 

två lästes titeln och abstraktet på artikeln, vid urval tre lästes hela artikeln och vid urval fyra 

granskades artikeln enligt granskningsmall. Studier som enligt granskningsmallarna erhöll 

medel till höga poäng togs med i studien. 

 
Tabell 1. Sökmatris 

Databa
s 

Datum Sökord Antal träffar Urval 1. Urval 2. Urval 3. Urv
al.4 

Wiley 
Inter 
Science 

20/9 ECT+patients+ 
experience 

14 14. 3 2 2 

  20/9 ECT+ experience 83 83 6 1 1 
  20/9 ECT 111 111 2   
 Elin 21/9 ECT 749 749 11 5 5 
Cinahl 21/9 ECT  131 131 2 1 1 
Cinahl 
via 
EBSC
O 

12/11 ECT + fear 2 1 1 1 1 

 
Analys 

Artiklar granskades enligt granskningsmallar för kvalitetsbedömning i studiehandledningen. 

Mallarna är enligt studiehandledningen en modifierad version av Willman, Stoltz,  

Bahtsevani, (2006) och Forsberg, Wengström, (2008). Enligt granskningsmallarna 

poängsattes artiklarna och utifrån antalet poäng värderades de med hög, medel och låg 

vetenskaplig kvalitet. Två olika mallar användes beroende på artiklarnas design, en 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (bilaga 1) och en för kvantitativa artiklar (bilaga 2). 

Den kvalitativa granskningsmallens maxpoäng var 25 poäng.  För att den granskade artikeln 

skulle få en hög vetenskaplig kvalitet krävdes mellan 20-25 poäng, för medelgod kvalitet 

krävdes 15-19 poäng och de som var under 15 poäng betecknades med låg vetenskaplig 

kvalitet. Maxpoäng vid granskning med den kvantitativa mallen var 29 poäng, där hög 

kvalitet motsvarade 23-29 poäng, medel kvalitet 15-22 poäng och låg kvalitet var under 15 

poäng. Efter kvalitetsbedömning lästes artiklarna (Tabell 2) återigen igenom flera gånger av 
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bägge uppsatsförfattarna. En sammanställning av resultatet skrevs ned vilket sedan 

diskuterades för att erhålla fler infallssvinklar. Det slutgiltiga resultatet strukturerades upp i 

resultatdelen. 

RESULTAT 
Tabell 2. Översikt och granskningsresultat av artiklar. 

Publi
katio
ns år, 
Land. 

Författare Titel Syfte Design Population 
Urval 

Datainsamlin
gsmetod 

Vetenskapli
g kvalitet  

Austr
alien, 
Nya –
Zeela
nd 
2003 

Leslie Frank 
Koopowitz, 
Anna Chur-
Hansen, Sally 
Reid, Miriam 
Blashki 

The subjective 
experience of patients 
who 
Received 
electroconvulsive 
therapy 

Att återge en 
insikt i vad 
vissa 
patienter 
tycker om 
ECT 

Kvalita
tiv 

8 st ECT 
patienter 

Intervju Hög kvalitet 
(20 poäng)  

U.S.
A, 
1996. 

Edward Kim, 
Marc H 
Zisselman, 
Rodney Pelchat. 

Factors affecting 
compliance with 
maintenance 
electroconvulsive 
therapy 

Att se på 
vilka 
faktorer som 
påverkar 
patienter att 
vilja 
underhållbe
handlas med 
ECT. 

Kvalita
tiv 

17 st patienter 
med djup 
depression i 
ålder 71-85 år. 

Journal 
undersökning 

Hög kvalitet   
(20 poäng)                

Skottl
and, 
1998 

John P Gass The knowledge and 
attitudes of mental 
health nurses to electro 
convulsive therapy 

Under-söker  
mentalsköt-
erskors 
kuskap och 
attityder 
gentemot 
ECT 

Kvantit
ativ 

167 
sjuksköters-kor 
inom  
psykiatrin 
 

Frågefor-
mulär 

Hög kvalitet 
(23 poäng) 

Indie
n, 
2006 

B.S Chavan, 
Suresh Kumar, 
Priti Arun, 
Chander Bala, 
Tushar Singh 

ECT: Knowledge and 
attitude among patients 
and their relatives 

Att 
undersöka 
patienters 
och deras 
anhörigas 
kunskaper 
och attityder 
till ECT. 

Kvantit
ativ 

89 st patienter 
på en psykiatri-
klinik och 83 st 
anhöriga 

Frågeformulä
r 

Medelkvalit
et 
(19 poäng) 

U.S.
A 
2002 

Aline J Lodice, 
Aaron G Dunn, 
Peter Rosenqvist, 
Doreen L 
Hughes, W 
Vaughn McCall. 

Stability over time of 
patients attitudes toward 
ECT 

Att 
undersöka 
stabiliteten i 
patienters 
attityder till 
ECT 

Kvantit
ativ 

64 st patienter 
med svår 
depression 

Frågeformulä
r 

Hög kvalitet 

(20 poäng) 

Frank
rike 
2001 

Olivier Taieb, M 
F Flament, M 
Corcos, P 
Jeammet, M 
Basquin, P 
Mazet, D Cohen. 

Electro 
Convulsive 
Therapy in adolescents 
with mood disorder: 
patients and parents 
attitudes 

Att 
undersöka 
patienters 
och 
föräldrars 
upplevelse 
och attityd 
till ECT hos 
unga 
människor 
 

kvalitat

iv 

10 unga 
patienter som 
fått ECT och 
deras förräldrar 
som var 18 st. 

Intervju  Hög kvalitet 
(20 poäng) 
 

Storb
ritta-
nien 
1999 

Lucy 
Johnstone 

Adverse psychological 
effects of ECT 

Att 
undersöka 
patienters 
negativa 
upplevelser 
av ECT. 

Kvalita
itv 

20 patienter 
som fått ECT 

Intervju Hög kvalitet 
(23 poän) 

Storb
ritt- 
anien 

Diana Rose, Pete 
Fleischman, Til 
Wykes 

Consumers views of 
electroconvulsive 
therapy 

Att 
undersöka 
patienters 

Kvalita
tiv 

139 ECT 
patienter 

Intervju Hög kvalitet 
(22 poäng) 
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2004 syn på risker 
och fördelar 
med ECT 

Storb
ritann
ien 
Arge
ntina 
Cana
da 
2007 

Julian Bustin 
Mark J Rapoport, 
Murali Krishna, 
Daniel 
Matusevich, 
Carlos 
Finkelsztein, 
Sergio 
Strejilevich, 
David Andersson 

Are Patients’ attitudes 
towards and knowledeg 
of electroconvulsive 
therapy transcultural? A 
multi-national study 

Att 
undersöka 
om det finns 
några 
kulturella 
skillnader 
angående 
kunskap om 
ECT 

Kvantit
ativ 

75 depressiva 
patienter 

frågeformulär Hög kvalitet 
(23 poäng) 

Schw
eiz 
2004 
 

Chritstoph 
Lauber, Carlos 
Nordt, Luis 
Falcato, Wulf 
Rössler 

Can a seizure help? The 
public’s attitude toward 
electroconvulsive 
therapy 

Att 
undersöka 
allmänheten
s attityd till 
ECT 

kvantit
ativ 

1737 människor Telefoninterv

ju med 

frågeformulär 

Hög kvalitet 
(25 poäng) 

Storb
ritann
ien 
2006 

Claire Hilton An exploration of the 
patient’s experience of 
electroconvulsive 
therapy in mid-twentieth 
century creative 
literature: A historical 
study with implications 
for practice today 

Att 
undersöka 
litteraturens 
påverkan av 
attityden till 
ECT 

Kvantit
ativ 

3 böcker Litteratur 

insamling 

Medel 
kvalitet 
(19 poäng) 

 

Patienters upplevelse av ECT 

På ett sjukhus i södra Australien gjordes under 1998 en kvalitativ intervjustudie där man 

tittade på åtta djupt deprimerade patienters upplevelser av ECT. Åldern på patienterna 

varierade mellan 25-50 år med en medelålder på 35,4 år. Fyra av dessa patienter hade blivit 

diagnosticerade med bipolär humörstörning och fyra med svår depression. Alla patienterna 

hade tidigare blivit behandlade med läkemedel, dock utan resultat. Antalet behandlingar som 

patienterna fick varierade mellan en till fyra stycken. I intervjuerna kunde elva olika teman 

urskiljas i samtalet med patienterna (tabell 3). Forskarna tog sedan ut fyra av dessa teman inte 

bara för att de var de mest förekommande, utan för att de även genererade i en väldig ökning 

av känslor i samtalet. De fyra olika teman var: rädsla för ECT, positiva erfarenheter, 

patientens förslag och tillskrivning av minskad kognitiv förmåga och minnesförlust tillfogad 

av ECT (Koopowitz et al. 2003).Tabell 3. Teman från intervjustudie  (Koopowitz et al. 2003). 

 
Tema 1. Biverkningar av ECT, skapandet av tillfälliga och kroniska biverkningar och oron som dessa gav. 

2. Kognitiv funktion och minne före och efter  ECT innefattande förändringar i värds uppfattningen. 
3. Informerat samtycke, skäl för medgivande och undervisnings videos betydelse.  
4. Kunskap om ECT, inklusive okunskap om behandlingen 
5. Socialt stöd och familjens bekymmer om ECT, olika sorters stöd samt  isolering 
6. Erfarenheter för behandling innefattande symptom och behandling 
7. Negativa erfarenheter, innefattande rädsla, ångest, aggressivitet, hemlighetsmakeri, nedvärdering, diskriminering och andra 

besvär 
8. Positiva ECT erfarenheter innefattande tillit och effektivitet  
9. Sjukhuserfarenheter, positiva och negativa samt skillnaden mellan olika ställen. 
10. Framtida rekommendationer för sig själv och för andra patienter. 
11. Tankar om självmord innefattande före och efter ECT, Anledningar till att leva 
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Rädsla för ECT  

Rädsla är ett dominerande tema vad gäller upplevelse av ECT bland de åtta patienterna i 

Koopowitz et al (2003) studie. Rädslan utrycker sig dock olika mellan patienterna. De flesta 

kände rädsla under och i samband med behandlingen men kände mindre rädsla efter 

behandlingen. Rädslan kunde orsakas av en oro av att inte vakna upp efter behandlingen eller 

att behandlingen skulle förändra patientens personlighet. Det fanns en stark rädsla för 

hjärnskada hos många av patienterna. Taieb et al. (2001) utförde en studie på 10 unga 

patienters upplevelse av ECT, 60 % av patienterna ansåg att det var insomningsinjektionerna 

som var obehagliga. På påståendet ”ECT är farligt och borde ej användas” samtyckte ingen, 

däremot ansåg alla patienter att ECT var en skrämmande behandling att få. I en annan 

kvalitativ intervjustudie har man undersökt 20 patienters negativa upplevelser av ECT 

behandling. Undersökningsgruppen bestod av tolv kvinnor och åtta män med ålderspann på 

27-63 år. På frågan om hur den faktiska upplevelsen av ECT var, svarade sex personer av 20 

att ECT inte var speciellt skrämmande att få, dock ansåg en kvinna att detta kanske kunde 

bero på att hon var avdomnad på grund av hennes medicinering. Alla de andra i 

undersökningsgruppen uppgav en hög grad av rädsla på grund av utebliven information och 

sin egen föreställning av behandlingen (Johnstone 1999). I Taieb et al. (2001) svarade endast 

en patient att den hade full förståelse kring vad en ECT behandling innebar medans 80 % 

ansåg att man som patient kunnat få bättre information innan behandlingen.   

 

Rädsla på grund av bristande information 

Gass (1998) tittade i sin studie på relationen mellan kunskap om ECT och attityden till 

behandlingen. Man lät 167 Sjuksköterskor inom psykiatrin svara på, dels en 

enkätundersökning med kunskapsfrågor om ECT och dels en om attityds frågor till 

behandlingen. Undersökningen visade att de sjuksköterskor som hade mer kunskap om ECT 

hade en mer positiv inställning till behandlingen. Kunskap om ECT är med andra ord kopplat 

till attityd enligt denna studie.  

 

I en studie utförd av Bustin et al.(2007) undersökte forskarna patienters attityder kontra 

kunskap om ECT, kom man fram till att kunskapen var låg när det kom till ECT. Forskarna lät 

75 patienter fördelade på tre länder (England, Kanada och Argentina) besvara frågeformulär 

angående ECT. Även om kunskapen om behandlingen var störst i Kanada, var ändå 

kunskapen låg i alla tre länderna. Endast 20 % av frågorna besvarades korrekt och attityden 
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till behandlingen var negativ i alla tre länderna. På frågan om vad som var det mest 

skrämmande med att få ECT svarade majoriteten av de 20 patienterna i studien som Johnstone 

(1999) gjorde, att det var känslan av att vara hjälplös och att inte ha kontroll. För flera var 

ECT ett kvitto på att de var tokiga och att de inte hade några andra val. Rädsla är den enda 

psykiska reaktion till ECT som utretts i någon vidare utsträckning.  

 

Hilton (2006) undersökte hur litteraturen historiskt bidragit till den skräckbild som många 

patienter har av ECT idag. I exempelvis Gökboet beskrivs ECT med starka ord och 

behandlingen sker också i en ”chockbutik”, det skitiga hjärnmördarrummet. Skildringen av 

ECT i Gökboet är enligt Hilton inte särskilt trovärdig men den diskuterades flitigt och spred 

skräck bland patienter. I USA sövdes patienterna ner vid ECT-behandling redan 1959, ändå 

porträtteras behandlingen i Gökboet som kom 1962 utan nedsövning. I filmen som kom 1975 

porträtteras ECT-behandlingen fortfarande utan nedsövning. Enligt studien är det viktigt att 

förstå en patients subjektiva upplevelse av ECT. Har man då som patient läst exempelvis 

Gökboet, är det kanske inte så konstigt att man har en skräck för att få elektricitet genom 

hjärnan.  

 

Positiva erfarenheter 

Koopowitz et al. (2003) kunde, trots många diskussioner kring negativa upplevelser av 

behandlingen, även urskilja positiva delar som var återkommande i samtalen. En del patienter 

upplevde njutbara känslor i samband med uppvaknandet efter ECT, en känsla av lugn 

och/eller ett stärkande lyckorus. Allt eftersom patienterna blev bättre kände patienterna en 

världslig positiv effekt på deras självkänsla. Det var som om uppfattningen om verkligheten 

hade blivit mycket mer tydlig. Ett ofta förekommande tema var att ECT behandlingen hade 

varit ett livsräddande sätt att behandla. I en amerikansk studie undersökte man 64 patienters 

attityd till ECT efter deras behandling. Där kom man fram till att 54 % av patienterna kunde 

tänka sig att ECT-behandlas igen om deras depression återkom (Iodice, Dunn, Rosenquist, 

Hughes, McCall, 2002)  

 

Minskad kognitiv förmåga och minnesförlust 

ECT är en behandling som provocerar fram starka reaktioner hos dem som upplever den. 

Upplevelser av minnesförlust väcker starka reaktioner hos en del patienter. Att glömma dina 

barns namn eller deras första år i skolan nämns med rädsla och ilska. I Rose et al. (2004) 

studie var antalet som uppgav någon form av minnesförlust i samband med ECT 71 % av 139 
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patienter. I samma studie uppgav 62 % konstant minnesförlust som vanligen yttrade sig som 

minnesluckor. Upplevelsen av minnesförlust var lika oavsett om de fått behandlingen nyligen 

eller för länge sedan. Kliniska attitydstudier visar att 70-90 % av patienterna känner sig 

hjälpta av ECT men undersökningar där man intervjuat patienter mer ingående visar på 

ungefär hälften.  

 

I Koopowitz  et al. (2003) studie uppgav endast en patient att minne eller kognitiv förmåga  

inte hade påverkats. Alla utom en av de intervjuade klagade över någon form av 

minnesstörning och kognitiv nedsättning.  Samtliga 10 patienter i Taieb et al. (2001) studie  

uppgav att de upplevt någon form av minnesstörning. Den kognitiva nedsättningen beskrevs  

som en genomgående känsla av förminskad intelligens. I Koopowitz et al. (2003) gång blev  

dock flera patienter osäkra om det var ECT, åldern eller sjukdomen i sig som orsakade  

minnesförlusterna. Minnesförlusterna beskrevs ofta som permanenta, men en del tyckte inte  

att det inte påverkade deras vardag negativt utan såg det som ECT verkningsmekanism.  

Behandlingen fick patienten att glömma bort det som gjorde honom/ henne deprimerad.  

 

Patientens förslag 

I  Koopowitz et al. (2003) framkom patientens förslag som ett av de stora temana. Här  

gav patienterna förslag på vad man bör förändra för att få en bättre erfarenhet av ECT. Fyra  

förslag identifierades, dessa var:  

1. Väntetiden före ECT bör vara så liten som möjligt. Patienterna tyckte att om man gick 

direkt in så hann man inte bli lika nervös.  

2. Kommunikationen med vårdpersonalen måste förbättras både före och under behandlingen. 

3. Personalens medvetenhet om de obehag som behandlingen kan ge måste öka. Man måste se 

mer till patienten och inte bara till behandlingens tekniska moment. 

4. Förhindra patienterna att möta andra patienter innan behandlingen. 

Alla patienter som blev intervjuade kände att mer forskning om hur ECT patienters 

upplevelser var nödvändigt för att förbättra upplevelsen av ECT.  

 

Negativ bild av ECT 

I Storbritannien utförde man under år 2004 en kvalitativ intervjustudie där man tittade på ECT 

patienters upplevelse av behandlingen. Patienterna fick berätta om sina upplevelser i såkallade 

vittnesmål. Antal patienter som deltog i studien var 139 och utav dessa sa 83 stycken antingen 

att de aldrig ville ha en ECT behandling igen eller hade väldigt negativa synpunkter på sin 
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ECT. De som var osäkra på att genomgå ECT behandlingen igen var 13 stycken. Vissa 

vittnesmål var väldigt tydliga med fördelar och nackdelar med ECT behandlingen, exempelvis 

de som beskrev det som en livsräddande behandling eller som en skadlig behandling. 

Innehållsanalysen visade att dubbelt så många vittnesmål var negativa än positiva till 

behandlingen (Rose et al. 2004). 

 

I en studie gjord i Schweiz, undersökte forskarna allmänhetens attityd till ECT genom att 

telefonintervjua 1737 människor. Där uppgav 57 % av de svarande att de ansåg att ECT var 

en skadlig behandling, 1,2 % var för ECT och mindre än hälften hade ingen direkt åsikt om 

behandlingen. Forskarna i denna studie ansåg också att den negativa bilden av ECT ledder till 

en stigmatisering av de som behandlas med den (Lauber et al. 2004). 

 

En komplex bild av ECT 

I Johnstone (1999) studie blev det kartlagt att det för många ECT patienter inte är så enkelt 

som att vara för eller emot behandlingen. De har istället en komplex ”byteshandel” mellan 

vad de uppfattar som fördelar eller nackdelar med ECT. Exempelvis kan de tycka att det är 

värt risken för minnesförlust om ECT lyfter dem ur en desperat situation samtidigt som en del 

patienter sa åt sin psykiatriker att de mådde bättre för att slippa fler behandlingar. De som 

ansåg att ECT givit någon form av lindring mot depression var nio av 20 stycken men 

samtliga förutom två patienter ansåg att nackdelarna med ECT övervägde fördelarna. 

Deltagarna i denna studie beskrev som sagt en komplex spännvid av sina känslor som t.ex. 

förnedring, misslyckande, känslan av att vara värdelös, förrådd och utan självförtroende. 

 

På ett sjukhus i norra Indien utformade forskare en enkät bestående av 16 frågor som hade 

avsikten att undersöka psykiatriska patienters och deras anhörigas kunskap och attityd till 

ECT. Enkäten var utformad med 3 fasta svarsalternativ ”håller med”, ”håller inte med” eller 

”osäker”. Enkäten besvarades av 89 patienter och 83 anhöriga. En fråga i enkäten var om 

patienterna trodde att ECT var en livsavgörande behandling och där svarade hela 85,4 % 

”håller med” (Chavan et al. 2006). 

 

Stabil attityd till ECT 

Under 2001 utfördes en studie i USA där man tittade på huruvida ECT patienters attityder till 

behandlingen är stabila eller om de ändras med tiden efter behandling. Vid två- och fyra 

veckor efter behandlings perioden fick patienterna besvara en enkät bestående av en enda 
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fråga. Frågan var som följer: ”När du tittar tillbaka på din tidigare ECT behandling, hur troligt 

är det att du, ifall du återinsjuknade i din depression, skulle använda ECT som 

behandlingsalternativ igen?” Undersökningsgruppen bestod av 64 personer, 41 kvinnor och 

23 män, dessa hade alla blivit diagnosticerade med svår depression enligt DSM IV (American 

Psychiatric Association, 1994). Majoriteten av undersökningsgruppen som var 43 stycken 

hade inte fått ECT tidigare, 16 stycken hade genomgått en behandlingsperiod, två hade 

genomgått två perioder och tre hade genomgått behandlingen tre gånger tidigare. Forskarna 

kunde genom resultaten konstatera att patienters attityd till ECT var stabila attityder som ej 

påverkades märkvärt under tidsperioden efter behandlingen. Man kunde även se att ungefär 

hälften av patienterna skulle välja att göra behandlingen igen (Iodice et al. 2002). En annan 

sak som vi reagerat på är att det finns många studier som visar att ECT hjälper mot olika 

psykiska tillstånd, men klart färre som tar upp biverkningarna av behandlingen. I bland annat 

Rose et al. (2004) kvalitativa intervjustudie visade innehållsanalysen att dubbelt så många 

vittnesmål beskrev sina upplevelser av ECT negativt mot de som beskrev dem positivt.  

 

Boendemiljön påverkar 

En studie gjord vid Wills/Jefferson geriatriska psykiatriska institution utfördes på patienter 

som var i behov av underhållsbehandling med ECT.  Under en två års period tittade man på 

om det var skillnad på följsamhet till behandling beroende på om man bodde hemma eller på 

en institution. Medelåldern hos dessa patienter var 78,9 år och det var 17 stycken som deltog i 

studien. Antalet patienter som bodde hemma var tio stycken respektive sju som bodde på en 

institution som t.ex. sjukhem. Det visade sig att elva stycken accepterade att genomgå 

underhålls behandling med ECT medan sex stycken vägrade. De här två grupperna visade 

ingen signifikant skillnad i ålder, kön etnicitet eller antalet diagnoser förutom depression. Det 

visade sig dock att de flesta patienter som gav sitt samtycke till behandlingen bodde i hemmet 

medans alla utom en som bodde vid en institution vägrade (Edward et al. 1996).  

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultat 

I flera studier kan man se att rädsla är ett återkommande tema när det gäller patienters 

upplevelse av ECT (Koopowitz et al. 2003, Johnstone 1999, Taieb et al. 2001). De flesta 

kände rädsla före och under behandlingen, men mindre efteråt (Koopowitz et al. 2003). 

Patienterna tyckte att upplevelsen av ECT var komplex vad gäller ställningstagandet positiv 
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eller negativ behandlingsmetod (Johnstone 1999). Upplevelsen av ECT sågs dock som 

övervägande negativ (Rose et. al 2004, Taieb et al 2001, Johnstone 1999). Minnesförlust och 

minskad kognitiv förmåga sågs som två huvudsakliga negativa faktorer med ECT 

behandlingen (Rose et al 2004). Att informationen och undervisningen inför och under 

behandlingen var dålig, upplevdes av många patienter (Koopowitz et al, 2003, Taib et al 

2001). Vad gäller attityd kunde man se att attityd och kunskap om behandlingen stod i 

relation till varandra, mer kunskap om ECT ger bättre attityd till behandlingen (Gass 1998). 

Attityden till behandlingen förändras heller inte efter behandlingen utan patienterna håller fast 

vid sin inställning även efter behandlingen. Boendemiljön har enligt Edward et al. (1996) en 

inverkan vad gäller viljan att genomgå underhållsbehandling med ECT då patienter på 

institution är mer benägna att vägra behandlingen än patienter genomgår behandlingen 

polikliniskt.     

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att se hur patienter med depression upplever sin ECT behandling. 

Genom att se ur patientens perspektiv var vår ambition att försöka belysa de teman som 

patienterna berättade om i sina upplevelser kring ECT, för att sedan göra både vårdpersonal 

och allmänhet medvetna om dessa. Vi anser att detta kan minimera onödigt lidande för den 

framtida patienten. Det uppsatsförfattarna tydligt kan se i resultatet är att rädsla för ECT är en 

överlägset största temat vad gäller patientens upplevelse av behandlingen, den är även den 

största faktorn till patientens lidande. Enligt Wiklund (2006) beskrivs lidandet ofta som en typ 

av hot, förlust eller kränkning av människan själv. Lidandet på grund av rädslan kan kopplas 

till det hot som ECT patienterna upplever. Upplevelsen av hot innefattar att få hjärnskador 

och nedsättning av de kognitiva förmågorna samt att bli personlighetsförändrad. Det 

innefattar även att inte vakna upp mer, smärtan som injektionerna ger, men framförallt hotet 

av det okända, att inte få tillräcklig information. I flera artiklar från resultatdelen beskriver 

patienterna att det föreligger brist på kommunikation mellan vårdgivaren och patient. 

Patienterna beskriver också att deras rädsla är större före och under behandlingen än efter. 

Detta är någonting uppsatsförfattarna drar direkta paralleller till att patienten varit för dåligt 

informerad inför sin ECT behandling och att kommunikationen varit dålig under 

behandlingen, eftersom patienten först efteråt har kunnat slappna av. En stor del av patientens 

lidande kan, i uppsatsförfattarnas ögon, avhjälpas om sjuksköterskan verkligen informerar 

patienten ordentligt om behandlingens tillvägagångssätt och är medveten om vilka tankar och 

funderingar som patienten kan ha. Denna litteraturstudie kan förhoppningsvis vara en hjälp på 
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väg. Enligt Lökensgard (2007) är sjuksköterskans omvårdande uppgift att ge korrekt 

information och stöd utan att förmedla negativa attityder och otrygghet. Gass (1998) belyste 

sambandet mellan kunskap och attityd hos sjuksköterskorna i sin studie, desto mer kunskap 

desto bättre attityd. Uppsatsförfattarna ser det därför som en förutsättning att alla 

sjuksköterskor får adekvat utbildning i vad ECT behandlingen innebär. Mer information till 

sjuksköterskorna ger bättre attityd till behandlingen och en bättre omvårdnad till patienten. 

 

Uppsatsförfattarna har i denna studie valt att ta med en studie (Hilton 2006) som redogör för 

hur ECT beskrivs i litteratur. Studien visar att ECT ofta beskrivs som skräckfyllda 

”elchocker” jämställt med beskrivningen i filmen Gökboet. Studien beskriver även hur 

litteraturens bild av ECT påverkar allmänhetens bild av ECT, att ECT ses som något 

skamfyllt och som en behandling för ”galningar”/”tokiga”. Uppsatsförfattarna har utifrån 

detta dragit slutsatsen att omgivningens uppfattning av ECT påverkar patienters upplevelse av 

behandlingen. Omgivningens uppfattning om behandlingen leder till en stigmatisering, en 

stämpling, av dem som behandlas med ECT (Lauber et al, 2004). Utifrån detta, ser 

uppsatsförfattarna, att patienternas självkänsla påverkas på grund av denna stämpling – att 

vara en ”tok” eller en ”galning” – negativt då allmänhetens uppfattning om behandlingen och 

dem som genomgår den är negativ. Det beskrivs i en studie (Johnstone, 1999) att en patient 

uttryckt upplevelsen av att få ECT som att ”få ett kvitto på att vara tokig”. Ett sätt att 

motverka denna stigmatisering, tror uppsatsförfattarna, kan vara att kunskapen om ECT hos 

allmänhet såväl som vårdgivare förbättras. Detta tror vi kräver att mer forskning genomförs, 

utifrån olika aspekter och på olika nivåer. Vi har märkt att det är i de kvalitativa 

intervjustudierna som patienternas upplevelser av behandlingen verkligen kommer fram. 

Studier där man kort och gott frågat om patienterna är positiva eller negativa till ECT säger 

oss i ärlighetens namn inte mycket då författarna till dessa studier inte tar upp någonting av 

den byteshandel som exempelvis Johnstone (1999) tar upp i sin studie. Vi anser att det inte 

alls är självklart att upplevelsen av en behandling är positiv bara för att den botat eller lindrat 

en åkomma. Vi har i flera av de artiklar vi granskat tagit del av patienters negativa upplevelser 

av behandlingen. Upplevelser som varit så pass negativa att de inte på långa vägar vägt upp 

fördelarna av att få lindring av deras tillstånd. När uppsatsförfattarna under sin praktik vid 

Säters Rättspsykiatriska klinik fick vara med och observera en ECT-behandling, framställdes 

behandlingen som någonting som var enbart positivt. Vi uppsatsförfattare anser att 

information om de negativa sidorna av behandlingen också måste exponeras, eller kan det 

vara så att ECT-patienter i Sverige bara har positiva erfarenheter av ECT. I så fall skiljer sig 
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de svenska patienterna avsevärt ifrån de patienter som undersökts i våran litteraturstudie och 

en studie under svenska förhållanden vore än mer intressant.   

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är skriven som ett examensarbete under sista terminen på 

uppsatsförfattarnas treåriga sjuksköterskeutbildning. Problemet vi uppsatsförfattare har haft 

med litteraturstudien är att vi har haft för lite underlag i form av artiklar för att genomföra 

studien på ett tillfredsställande sätt. Uppsatsförfattarna har endast haft tillgång till 

fritextdatabaser och tyvärr ej haft de ekonomiska medlen för att ta del av de eventuella 

kostnadsbelagda artiklarna. När uppsatsförfattarna ser till de databaser som genomsökts för 

artiklar kan de bara konstatera att det är väldigt lite forskat på ämnet och det är möjligt att 

resultatet blivit annorlunda om fler studier gjorts i ämnet. Vi har inte hittat några som helst 

studier där man undersökt attityder till ECT under svenska förhållanden och det vore 

naturligtvis väldigt intressant att se vad en sådan undersökning kunnat påvisa. 

Uppsatsförfattarna anser att det är troligt att patienters upplevelser av ECT skiljer sig både 

geografiskt och kulturellt. En studie under svenska förhållanden kan resultatmässigt således 

skilja sig markant från studier utförda i andra delar av världen. Artiklarna har blivit granskade 

enligt tilldelade gransknings mallar vilket har fungerat bra och varit lätta att använda, men 

frågan är om mallarna är utformade på ett så bra sätt. Det vi vill se i vår litteraturstudie är vad 

forskarna har kommit fram till i sina resultat. Granskningsmallarna täcker in ett bredare 

perspektiv då artiklarnas kvalitet även bedöms till exempel genom hur artikelförfattarna 

överskrift passar med innehåll, huruvida etiska aspekter, kliniskt värdet och trovärdighet 

diskuteras eller inte. Det vi uppsatsförfattare vill ha bedömt är hur deras metodik har varit för 

att få fram artikelns resultat. Detta för att kunna värdera vikten av dessa och bestämma om det 

är relevant att ha med i vår litteraturstudie eller inte. Sättet artiklarna har granskats på har visat 

om artikeln en hög standard, men det är ändå vi som författare som har bestämt om artikeln ska 

vara med i resultatet eller inte. Innehållet är det som uppsatsförfattarna varit intresserade av och 

därför har vi inte bara sett till resultatet av granskningsmallarna när vi valt vårat material. 

Artiklarna kan genom den här granskningen få en låg vetenskaplig kvalitet men trots detta 

anser vi ändå att det fortfarande kan vara en bra studie. Uppsatsförfattarna har även diskuterat 

om en litteraturstudie är den bästa metoden att undersöka patienters upplevelse av ECT. 

Fördelen med en litteraturstudie är enligt uppsatsförfattarna att man kan få en sammansatt bild 

och en generalisering av patienters upplevelse av ECT, både kulturellt och geografiskt. 

Nackdelen kan vara att förlita sig på andra människors studier, att de är korrekt utförda och att 
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resultatet går att lita på. För att undersöka patienters upplevelser av ECT under svenska 

förhållanden anser vi att en kvalitativ intervjustudie hade varit att föredra. Dels har vi som 

tidigare nämnt inte hittat någon studie gjord under svenska förhållanden och dels anser vi att 

det är en mer optimal undersökningsmetod för att spegla upplevelser av någonting.   

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
De artiklarna som granskats är godkända av etisk kommitté. Uppsatsförfattarna har 

eftersträvat högsta möjliga objektivitet vid granskning av resultat samt att artiklarna är lästa 

och översatta efter författarnas bästa förmåga.  

 
KLINISK RELEVANS 
Tyvärr måste uppsatsförfattarna ge denna litteraturstudie en relativt låg klinisk relevans på 

grund av det låga antalet artiklar som studien baserar sig på. Studien fyller dock ett syfte då 

den tar upp problemet med att det trots allt verkar vara bristfälligt forskat i ämnet. Den skapar 

förhoppningsvis även en debatt om vilken bild som finns av ECT ute i samhället och huruvida 

det är den rättmättiga bilden. Även om studien baserar sig på ett lågt antal artiklar är det 

fortfarande patienters enskilda upplevelser som åskådliggörs. Att som sjuksköterska ta med 

sig det som framkommit i denna studie i framtida vårdkontakter kan inte vara fel.   
 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Det finns onekligen en negativ attityd till behandlingen ute i samhället. Att denna negativa 

attityd finns bland allmänheten kanske man inte bara kan skylla på dess negativa historiska 

bakgrund. En del finns kanske att skylla på vårdgivare som ger otillräcklig och otydlig 

information om hur behandlingen skall utföras och faktiskt ser ut. Studier på hur man ger 

information om ECT behandling på bästa sätt vore intressant. Kanske kan man göra patienter 

mer delaktig i sin behandling och det vore intressant att se på vilket sätt det i så fall skulle ske.  

 

Uppsatsförfattarna anser att det behövs många fler studier på hur patienter faktiskt upplever 

sin ECT- behandling. Om uppfattningen angående ECT skiljer sig så pass mycket mellan 

patienter på institution och de som bor hemma, kan det även skilja sig i uppfattning beroende 

på var man bor rent geografiskt. Kanske har man en annan inställning till ECT om man bor i 

Stockholm än om man bor i Borlänge. Kanske skiljer sig inställningen mellan de som bor på 

Lidingö och de som bor i Sundbyberg. Sverige har idag en stor andel av medborgare som 
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ursprungligen kommit hit från andra länder och uppsatsförfattarna tror att det är mycket 

möjligt att attityden till ECT skiljer sig, inte bara mellan invandrare och svenskar, utan även 

mellan olika grupper av invandrare. Det här är någonting som det vore spännande att forska 

mer i. Uppsatsförfattarna efterlyser flera djupgående intervjustudier för att erhålla fördjupad 

kunskap angående patienters upplevelser av ECT, eftersom det är först då vi får de svar som 

verkligen betyder något. Uppsatsförfattarna har i denna studie inte undersökt om det finns 

någon skillnad mellan män och kvinnor i deras upplevelser av ECT-behandling, vilket dock 

vore intressant att forska vidare i.  
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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 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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BILAGA 2 
 

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 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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