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BAKGRUND

ECT  (elektrokonvulsiv  terapi)  har  länge  använts  som  behandlingsmetod  inom 

psykiatrin (Carney et al., 2003). Den introducerades av de italienska  professorerna 

Ugo Cerletti och Lucio Bini år 1938, då de påvisade att epileptisk aktivitet i hjärnan 

med  hjälp  av  elektricitet  kunde  användas  som  behandlingsmetod  vid  psykiska 

sjukdomar (Ottosson, 2000, s. 279). ECT ges under narkos och i syfte att minska 

alltför starka muskelryckningar administreras muskelavslappnade läkemedel. Under 

behandlingen  blir  det  även  nödvändigt  att  ventilera  patienten  med  syrgas.  Två 

elektroder  placeras  på varsin  sida eller  samma sida av huvudet,  elektroderna ger 

sedan kortvariga elektriska impulser. Behandlingen tar tio till femton minuter från 

insomning  till  uppvaknande  och  för  att  uppnå  antidepressiv  effekt  ges  en 

behandlingsserie på cirka sex till tio behandlingar (Socialstyrelsen, 1994, s. 13). 

Det är inte helt klarlagt varför ECT har effekt på psykiska sjukdomar (Madsen et al., 

2000).  Men behandlingen anses öka halten av signalsubstanser i  hjärnan och gör 

även receptorerna i hjärnan mer känsliga för signalsubstanser (Nystrand, 1988, s. 15). 

Madsen  et  al.  (2000)  beskriver  hur  det  nybildas  celler  i  hippocampus  vid  ECT. 

Hippocampus är ett område i hjärnan som är mycket viktigt för formandet av minnet 

och som sägs påverkas när man lider av depression (Madsen et al., 2000). ECT har 

visat sig vara verksam vid psykiska sjukdomar som till exempel svåra depressioner 

(Taylor, 2007). I Sverige får cirka sex procent av inneliggande patienter ECT. Det är 

dessa sex procent som oftast inte svarar på medicinsk behandling eller som är så 

svårt suicidala att de behöver ECT som första behandling (Ottosson, 2000, s. 278). I 

Sverige är genomsnittsåldern för behandlade patienter hög och även fler kvinnor än 

män behandlas (Socialstyrelsen, 1994, s. 18). 

Behandlingen kan verka dramatisk då den utförs med elektricitet och det är även en 

av anledningarna till att ECT blivit en kontroversiell behandling (Gass, 1998). Men 

trots att behandlingen var och fortfarande är kontroversiell har den bestått och är en 

av de äldsta behandlingsmetoderna inom psykiatrin (Ottosson, 2003, s. 69). Carney 

et al. (2003) menar att åsikterna om ECT skiljer sig åt bland forskarna. Enligt de 

ovan nämnda författarna så anser vissa forskare att ECT är skadligt för hjärnan och 

inte  har  någon  effekt  på  psykiska  sjukdomar,  medan  andra  forskare  anser  att 

behandlingen är effektiv och helt säker för patienten. Lökensgard (1997, s. 216)
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beskriver  hur  ECT  har  fått  dåligt  rykte  både  bland  allmänheten  och  bland 

sjukvårdspersonalen.  Bland  annat  kan  detta  bero  på  felaktig  information  och  att 

behandlingens positiva effekter på psykiska sjukdomar inte är tillräckligt kända. Att 

”elchock” ofta används som namn på behandlingen kan även det ha medverkat till de 

negativa uppfattningarna i samhället. Arshad et al. (2007) har funnit att majoriteten 

av patienterna fått sin kunskap om ECT från elektronisk eller tryckt media. Det var 

23 procent av patienterna som fått informationen ifrån sjukvårdspersonal, vilket tyder 

på att en förbättring av informationssamtalen inför ECT borde göras. Gass (1998) 

beskriver hur sjuksköterskor varit med och administrerat ECT sedan dess början och 

sjuksköterskornas  ansvar  är  att  se  till  att  patienterna  är  välinformerad  angående 

behandlingen. Det händer att sjuksköterskan förväntas förklara eller återberätta det 

som läkaren tidigare sagt till patienten. Bristen av förståelse hos patienter gällande 

behandlingen  beskrivs  som ett  problem. Därför  är  det  viktigt  att  sjuksköterskan, 

tillsammans med patienten, kan diskutera behandlingen öppet och ärligt med grundad 

kunskap. 

Ekman, Schlaufelberger, Kjellgren, Swedberg och Granger (2007) beskriver vikten 

av en  dialog  mellan  patient  och  sjuksköterska  där  informationen  är  individuellt 

anpassad då patienten oftast själv vill vara aktiv i beslut beträffande sin behandling. 

Vidare förklaras även vikten av att sjuksköterskan har kunskap om behandlingen då 

patienter ofta vill ha svar på specifika frågor, till exempel hur behandlingen påverkar 

kroppen. Om sjuksköterskan inte besitter tillräcklig kunskap inom området finns det 

risk att svaren blir vaga. Detta kan leda till att patienten kan känna sig konfunderad 

och därför avstår behandlingen. Arshad et al. (2007) påtalar hur mindre än hälften av 

de  patienter  som fått  ECT ansåg  sig  fått  en  fullgod  förklaring  av  behandlingen. 

Studien visar även att över hälften av de 190 tillfrågade psykiskt sjuka patienterna 

skulle avstå att bli behandlade med ECT, då de inte hade tillräckligt med kunskap om 

behandlingen.
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SYFTE

Syftet med denna litteraturöversikt var att ur ett patientperspektiv beskriva positiva 

och negativa effekter med behandlingsmetoden ECT (elektrokonvulsiv terapi) vid 

depression.

METOD

Sökmetoder

Litteraturen  har  sökts  i  databaserna  Pubmed,  Academic  Search  Elite  och  Sage 

Journals  Online.  De  sökord  som  har  använts  är:  Electroconvulsive  therapy,  

assessment outcome, patient, adverse effect*, patient perspective, cognitive, clinical  

effect, side effect, treatment outcome, depression, depressive disorder och positive  

reaction. Det har gjorts flera sökningar med olika kombinationer av sökord. I bilaga 

1 redovisas de sökningarna som gav artiklar till resultatet.

Enligt Berg, Dencker och Skärsäter (1999, s. 15-16) har litteraturen granskats i tre 

faser. Det innebär att under den första fasen gjordes en första bedömning av de 190 

artiklar  som  återfanns  genom  olika  kombinationer  av  sökord  i  databaserna.  En 

bedömning av artiklarnas titel och abstract gjordes för att sedan sortera ut de artiklar 

som  ansågs  svara  på  litteraturöversiktens  syfte.  Vid  denna  första  granskning 

sorterades 171 artiklar bort.  Vid andra fasen kvalitetsgranskades 19 artiklar,  även 

tillhörande  referenslistor  till  artiklarna  granskades  vartefter  manuella  sökningar 

gjordes. Då tillkom nio artiklar. Under tredje fasen så återstod sammanlagt 28 artiklar 

varav 15 av dessa förkastades efter sista kvalitetsgranskningen, då de haft svagare 

design eller inte förklarat sin metod tillräckligt för att möta kraven för medel eller 

hög kvalitet. Detta resulterade i tretton artiklar som ligger till grund för resultatet.

Urvalskriterier

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara relevanta för litteraturöversiktens 

syfte, samt att de efter granskning ansågs hålla medel eller hög kvalitet.  Litteraturen 

har granskats enligt Berg, Dencker och Skärsäter (1999) utifrån de kvalitetskraven 

som anges i  bilaga 2.  De exklusionskriterier som fanns under urvalet  var studier 

rörande andra psykiska sjukdomar än depression samt studier gällande patienter med
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somatiska  sjukdomar.  De artiklar  som förkastats  efter  granskningarna var  artiklar 

som hade låg kvalitet eller inte svarade på litteraturöversiktens syfte.

Analys

Litteraturen  har  analyserats  enligt  innehållsanalys  där  Graneheim  och  Lundman 

(2003) beskriver hur en manifest innehållsanalys innebär en analys av direkt synliga 

mönster och sammanhang som finns i texten. Viktiga meningsenheter, som har varit 

relevanta för att svara på syftet med litteraturöversikten, har tagits ut ur texten. Dessa 

har kondenserats, det vill säga kortats ned men ändå behållit kärnan av texten. De 

kondenserade  meningsenheterna har  grupperats  till  en  högre abstraktionsnivå och 

bildat sub- kategorier och kategorier. Detta redovisas i bilaga 3. 

En översikt över de analyserade artiklarna redovisas i  bilaga 4. I  bilaga 4 återfinns 

således information om vardera av de använda artiklarna, den intresserade läsaren 

kan  här  finna  information  så  som  land,  syftet  med studien,  design,  deltagare, 

analysmetod, resultat och kvalitet. I den fortlöpande texten har vi däremot valt att 

utesluta  denna  information  för  att  göra  texten  lättare  att  hantera  och  urskilja 

resonemanget snarare än detaljinformationen. 

Etiska överväganden

Ambitionen var att välja artiklar av kvalitet vars innehåll belyste litteraturöversiktens 

syfte.  Vikt  lades  på  att  välja  studier  som  genomgått  etisk  granskning  eller  där 

noggranna etiska överväganden gjorts. Den engelska litteratur som analyserats har 

översatts  på  ett  sådant  sätt  att  innebörden  av  texten  inte  förändras,  budskapet  i 

texterna  ska  alltså  vara  densamma.  Författarna  av  denna litteraturöversikt  har  en 

insikt  om  de  två  olika  ställningstaganden  som  finns  angående  behandlingen, 

ambitionen är att belysa bägge sidorna.
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RESULTAT

Förbättrad psykisk hälsa

Ökad livskvalitet vid remission 

Mathew  et  al.  (2007)  beskriver  hur  ECT  kan  vara  en  effektiv  behandling  för 

deprimerade  patienter,  både  kort-  och  långsiktigt.  De  patienter  som  uppnått 

remission, det vill säga en permanent förbättring i sitt sjukdomstillstånd, uppfattade 

sig  även  ha  en  ökad  livskvalitet  och  förbättrad  psykosocial  funktion två  år  efter 

avslutad behandling. Av de 90 patienter som fick ECT var det endast 32.6 procent 

som fortfarande hade depressiva  symtom efter  två år.  ECT har  visat  sig  vara  en 

effektiv behandling oavsett typ av depression, det vill säga vid bipolära och unipolära 

depressioner. De fann även att över hälften av de 90 patienterna som ingick i studien 

fick en mycket bra respons på ECT. Detta innebar för patienterna en ökad livskvalitet 

och att  deras  psykosociala funktion förbättrades avsevärt  under  24 månader  efter 

avslutad behandlingsserie. De patienter som inte ansåg sig ha blivit förbättrade i sin 

psykosociala funktion visade sig lida av mycket svåra eller kroniska depressioner och 

detta kan vara förklaringar till  att  patienterna inte ansåg sig ha blivit  förbättrade. 

Majoriteten av patienterna ansågs sig trots allt få respons av behandlingen och de 

ansåg även att deras depressiva symtom minskade successivt under den två år långa 

uppföljningen (a.a). Vaughn McCall, Dunn och Rosenquist (2004) menar att ECT 

även förbättrar patientens livskvalitet  på kort  sikt,  då patienterna två veckor efter 

avslutad  behandling  ansågs  sig  ha  förbättrat  sin  sinnesstämning,  livskvalitet  och 

funktion i  det  dagliga  livet.  Detta  var  fortfarande signifikant  efter  fyra  veckor.  I 

jämförelse med de patienter som ansåg sig förbättrat sin livskvalitet hade de som inte
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förbättrats  svårare  depressioner  och  minnesförsämringar.  ECT  har  visat  sig  ha 

positiva effekter på lång sikt och de patienter som får respons på behandling får även 

bra  korttidseffekter.  De beskriver  hur  anledningen till  att  patienternas  livskvalitet 

ökade var på grund av att deras sinnesstämning förbättrades (a.a). Att ECT förbättrar 

livskvaliteten för patienten styrker även Vaughn McCall et al. (2006) där de mätte 

patienternas  självskattade  livskvalitet  innan  och  efter  behandlingen.  Patienternas 

livskvalitet upplevdes låg innan behandlingen men efter ECT hade 87 procent av de 

283 deprimerade  patienterna visat  en förbättring,  detta  visade  även sig  vara  mer 

framträdande hos männen än hos kvinnorna. De patienter som fick bra respons av 

ECT ansåg sig ha en mycket klar förbättring av mental hälsa,  vitalitet  och social 

funktion. Detta kan innebära att den restriktiva policyn som finns angående ECT inte 

är  berättigad,  när  behandlingen  förbättrar  patienternas  livskvalitet  i  den 

utsträckningen  som  den  visat  sig  göra  (a.a).  Trots  detta  visade  Prudic,  Olfson, 

Marcus, Fuller och Sackeim (2004) i sin multicenterstudie att cirka tio procent av de 

347 inneliggande patienterna fick avbryta sin behandling, då de inte fick respons av 

ECT och därmed inte en förbättrad livskvalitet.

Positiva effekter hos äldre patienter

ECT minskar både de depressiva symtomen för patienten och förbättrar de kognitiva 

funktionerna som till exempel minnet. De fann att de kortsiktiga positiva effekterna 

som behandlingen hade på de kognitiva funktionerna, var fler hos de patienter som 

var  över 60 år  än hos dem som var yngre.  Medan de långsiktiga förbättringarna 

ökade lika  mycket  i  båda  åldersgrupperna  (Bosboom & Deijen,  2006).  ECT kan 

därför  vara  en  säker  behandling  för  äldre  deprimerade  patienter,  både  kort-  och 

långsiktigt.  Behandlingens biverkningar ökade inte med stigande ålder och var lika 

effektiv för både yngre och äldre personer då depressionerna,  skuldkänslorna och 

tankarna på självmord minskat efter behandlingen både hos de under och över 75 år 

(Brodaty, Hickie, Mason & Prenter, 2000). Detta medförde ökad livskvalitet för de 

äldre  patienterna  som  uppnådde  remission  och  en  självuppskattad  signifikant 

förbättring  i  avseenden  som  psykisk  hälsa  och  social  funktion  (Vaughn  McCall, 

Prudic,  Olfson,  &  Sackeim,  2006). Kujala,  Rosenvinge  och  Bekkelund  (2002) 

påvisade i en studie hur 40 procent, av 52 äldre patienter, kunde bli utskrivna från 

sjukhuset på grund av att de fått ECT som behandling. Dessa patienter kunde återgå 

till hemmet utan behovet av uppföljning, då de fått god respons av behandlingen.
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Kognitiv påverkan

Behandlingen påverkar minnet

Minnesförsämring  är  en  av  biverkningarna  som  ECT  behandlingen  kan  ge. 

Försämringen kan påverka både kort- och långtidsminnet och behandlingen har även 

påvisat sig kunna försämra den verbala inlärningen. Detta har konstaterats genom 

utförda minnestest  på de patienter som genomgått  behandlingen.  Minnespåverkan 

kan ofta ses strax efter behandling men det har även visat sig kunna bli en biverkning 

under  längre tid,  vilket kan resultera i  problem med både inlärning och minnet  i 

framtiden.  Den  vanligaste  minnespåverkningen  patienterna  kan  drabbas  av  är 

retrograd  minnesförlust.  Med det  menas  att  patienten kan få  problem att  minnas 

händelser  som  skedde  strax  innan  behandlingen.  Till  exempel  att  de  efter 

uppvaknandet inte kommer ihåg att  de träffade läkaren eller sjuksköterskan innan 

behandlingen  (MacQueen,  Parkin,  Marriott,  Bégin  &  Hasey,  2007).  Graden  av 

biverkningar har visat sig ha ett samband med den elektriska intensiteten som ges, då 

det  har  framkommit  att  patienter  som  behandlats  med  hög  intensitet  har  fler 

biverkningar än de patienter som fått behandling med låg intensitet (Coleman et al., 

1996).  Den  retrograda  försämringen  av  minnesfunktionen  som  drabbar  vissa 

patienter  ses  alltså  främst  direkt  efter  behandlingen.  Dock  har  det  visat  sig  att 

patienternas visuella minne inte blir försämrat, vilket kan innebära att behandlingen 

inte behöver påverka minnet under kommande tid framöver (MacQueen et al., 2007). 

Alla som får ECT behöver inte drabbas av kognitiva problem utan många patienter 

kan få förbättrad eller oförändrad minnesfunktion direkt efter behandlingen (Rami et 

al., 2004). Coleman et al. (1996) menar att det finns skillnader om vilka som drabbas 

av minnesproblem och hur länge de varar.  De patienter som inte fick respons av 

behandlingen uppvisade sämre minnesfunktion jämfört med dem som fick respons av 

ECT. De som fick respons uppfattade sig alltså inte få lika mycket  biverkningar. 

Ovan nämnda studie visade även att de patienter som fick kognitiva problem direkt 

efter ECT, två månader efter avslutad behandling hade samma minnesfunktion som 

de friska personerna i kontrollgruppen. Detta visar även Vaughn McCall et al. (2006) 

då de beskriver hur de följt upp ECT-behandlade patienter 24 veckor efter avslutad 

behandlingsserie. De minnesproblemen som patienterna hade besvärats med direkt 

efter  behandlingen  var  inte  längre  signifikanta  vilket  visade  att  de 

minnespåverkningar patienterna haft var övergående. Kujala et al. (2002) redovisade
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i en studie ett högre antal patienter med biverkningar procentuellt jämfört med andra 

studier.  De  påvisade  att  38  procent  av  de  52  ECT-behandlade  patienterna  fick 

biverkningar så som minnespåverkan, förvirring och hypertension. Resultatet visade 

hur viktigt  det var för patienten att  sjukvårdspersonalen hade varit  försiktiga och 

noggranna med att utvärdera risken för biverkningar, innan behandlingen utfördes 

(a.a). För att få det bästa behandlingsresultatet för patienten är det därför viktigt att 

sjukvårdspersonalen utvärderar effekterna av ECT kontinuerligt under en pågående 

behandlingsserie  (Prudic  et  al.,  2004).  En  anledning  till  varför  patienterna  får 

kognitiva biverkningar av behandlingen menar Rami et al. (2004) kan bero på den 

kemiska  effekten  ECT  har  på  temporalloben.  Dessa  biverkningar  anses  kunna 

minskas  om det  går  längre  tid  mellan  behandlingarna.  Alltså  innebär  en  intensiv 

behandlingsserie en större risk för att patienten ska få kognitiv påverkan. Detta kan 

bero på att hjärnan inte hinner återhämta sig mellan behandlingstillfällena om det är 

kort tid mellan dem. Detta kan även vara en anledning till varför biverkningarna är 

övergående då hjärnan hinner återhämta sig efter avslutad behandlingsserie.

Kortvariga biverkningar

Andra  biverkningar  som  kan  förekomma  hos  patienten  direkt  efter  ECT-

behandlingen  är  till  exempel  huvudvärk,  illamående,  kräkningar  och  suddig  syn 

(Brodaty,  Berle,  Hickie  &  Mason,  2001).  Kalb,  Ellinger  och  Reulbach  (2003) 

beskriver hur ECT-patienter hade sämre reaktionsförmåga strax efter behandling i 

jämförelse  med de patienter som inte fått  ECT.  Detta  var emellertid en kortvarig 

biverkning då Bosboom och Deijen (2006) påvisade en bra reaktionsförmåga hos de 

ECT-behandlade patienterna som de följt  ett halvår och ett år efter avslutad ECT-

serie. Detta kan bero på att om patienten blir hjälpt med sin depression förbättras 

även bearbetningen av information och de psykiska hämningarna minskar på lång 

sikt (Bosboom & Deijen, 2006). Det är inte helt klarlagt om det finns ett samband 

mellan antalet behandlingar patienten får och biverkningarnas svårighetsgrad (Prudic 

et al., 2004). Kabl et al. (2003) beskriver även de hur patienter som behandlats med 

ECT fått ligga kvar i genomsnitt tre veckor längre på avdelningen än de som fått 

medicinsk  behandling.  En  anledning  till  detta  kan  vara  att  det  ofta  är  djupt 

deprimerade som blir behandlade med ECT och att dessa patienter kräver vård under 

längre tid.
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Depressionens inverkan

Samband mellan depression och behandlingsresultat

Det  har  visat  sig  finnas  en  signifikant  skillnad  mellan  behandlingsresultat  och 

svårighetsgraden av depression Detta innebär att ju svårare depression patienten har 

desto större risk är att denne inte får fullgod respons av behandlingen (Brodaty et al., 

2000). Det har även visat sig att patienter som har psykotiska inslag i sin depression, 

löper  en  större  risk  att  drabbas  av  återfall.  (Prudic  et  al.,  2004).  Lam,  Bartley, 

Yatham, Tam och Zis (1999) studie påvisade däremot motsatsen då de menade att 

ECT var  effektiv  vid  depressioner  med  psykotiska  inslag.  Brodaty  et  al.  (2000) 

beskriver hur de kognitiva biverkningarna, som svårt deprimerade patienter upplever 

efter ECT-behandling, även kan vara symtom av deras svåra psykiska sjukdom. Även 

Coleman  et  al.  (1996)  fann  ett  samband  mellan  de  depressiva  symtomens 

svårighetsgrad och den självuppskattade minnesfunktionen. De patienter som innan 

behandling ansågs sig ha sämre minnesfunktion, hade även en djupare depression i 

jämförelse med de patienter som ansåg sig ha bättre minnesfunktion. Samt att  de 

patienter som fick respons på behandlingen visade en större förbättring beträffande 

minnet än de som inte fick respons, vilket kan tyda på att minnesproblem efter ECT 

kan bero på depressionen (Coleman et al., 1996). 

Patienter med långvariga och djupa depressioner har alltså visat sig svara sämre på 

ECT-behandling i jämförelse med de patienter med mildare depressioner och som 

behandlats  i  ett  tidigt  skede  (Prudic  et  al.,  2004).  Eftersom  djupt  deprimerade 

patienter på grund av sin psykiska sjukdom redan kan ha kognitiva problem som till 

exempel försämrat minne, kan det därför vara svårt att utvärdera om de kognitiva 

försämringarna beror på behandlingen eller depressionen. Detta kan vara ett skäl till 

varför vissa patienter påvisar dessa biverkningar efter behandling och en anledning 

till varför somliga patienter anser sig få förbättrad minnesfunktion efter ECT då de 

depressiva symtomen minskar (a.a). Även Vaughn McCall et al. (2004) menar att en 

anledning till att vissa patienter förbättrar sina kognitiva funktioner efter ECT kan 

bero på att de blir hjälpta med sin depression.
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Risker och effekter hos äldre

Demensutveckling hos patienter över 75 år

Brodaty et  al.  (2000)  påvisade  vid  en  femårig  uppföljning  att  det  var  många av 

patienterna som behandlats med ECT som senare utvecklade en demenssjukdom. De 

patienter som utvecklade demens var även de som haft  större tendens att  lida av 

förvirring vid uppvaknandet. Det var också vanligare att patienter över 75 år fick 

läggas in på avdelning på grund av sämre återhämtning efter behandling. Demens 

kan alltså vara en långtidsbiverkning av ECT hos äldre patienter. Men även andra 

faktorer  kan  ha  påverkat  detta  då  det  till  exempel  kan  ha  legat  en  dold 

demenssjukdom i deras depression. Det har även visat sig att äldre patienter har en 

högre risk att utveckla demens på grund av deras depressionssjukdom.

Kognitiva förbättringar hos patienter över 60 år

Bosboom  och  Deijen  (2006)  beskriver  däremot  hur  den  positiva  effekten  av  de 

kognitiva funktionerna var mer uttalade hos de deprimerade patienterna över 60 år 

och därför kan ECT vara en säker behandling för äldre patienter som inte lider av 

demens. Därför menar MacQueen et al. (2007) att det är viktigt för patienten att ålder 

och kognitiv status utvärderas innan patienten får ECT som behandling. Detta för att 

upptäcka  om  det  föreligger  problem  som  gör  att  patienten  inte  blir  aktuell  för 

behandlingen utan är i behov av andra behandlingstyper. Utvärdering bör göras för 

att minimera risken att förvärra patientens kognitiva svårigheter, då det kan föreligga 

vissa risker med behandlingen.

Minska risken för återfall

Stödjande behandling

Vaughn McCall et al. (2006) menar att utav de 283 patienter som genomgått ECT-

behandlingar  var  det  90  patienter  som  fick  återfall  24  veckor  efter  avslutad 

behandling. Medan 128 av dessa patienter aldrig gick i remission. Detta innebär att 

ECT inte ger effekt för alla patienter och Lam et al. (1999) beskriver hur majoriteten 

av  patienterna  trots  att  de  blir  behandlad  med  ECT  också  behöver  hjälp  med 

antidepressiva läkemedel. Detta innebär att ECT ibland behöver kompletteras med 

läkemedel för att ge fullgod och hållbar antidepressiv effekt. På kort sikt föreligger 

det ingen skillnad, gällande den antidepressiva effekten, mellan de patienter som
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endast  fått  ECT  och  de  som  kompletterar  med  antidepressiva  läkemedel.  Det 

föreligger  heller  inga  skillnader  i  antalet  biverkningar  för  patienten.  Medicinsk 

behandling används då för att stötta upp mellan ECT-behandlingarna. ECT är alltså 

en bra behandling kortsiktigt för patienten och de antidepressiva läkemedlen används 

för att göra behandlingen verksam under längre perioder (Lam et al., 1999). Brodaty 

et al. (2001) beskriver hur det var fler patienter som fick tricykliska antidepressiva 

läkemedel  efter  ECT än  före.  Detta  för  att  fortsätta  behandla  depressionen  och 

förhindra återfall efter det att patienten uppnått remission med hjälp av ECT.

Vikten av utvärdering

De patienter som uppnår remission av sina depressioner efter ECT visade förbättrad 

livskvalitet då de depressiva symtomen minskat. Detta kan innebära att behandlingen 

ger en förbättrad psykisk hälsa för deprimerade patienter som uppnår och behåller 

remission  (Vaughn  McCall  et  al.,  2006).  Trots  det  är  det  inte  alla  behandlande 

patienter som uppnår en permanent förbättring av sitt sjukdomstillstånd då Prudic et 

al. (2004) studie visar att många patienter som uppnådde remission fick återfall efter 

avslutad behandlingsserie. Detta innebar att de symtomförbättringar som infunnit sig 

hos patienterna direkt efter behandlingarna försvann med tiden. Därför poängterar 

författarna  till  ovan  nämnda  studie  även  hur  viktigt  det  är  för  patienten  att 

sjukvårdspersonalen utvärderar effekten efter varje behandling för att minska risken 

att avsluta behandlingen för tidigt. Desto längre tid det var mellan behandling och 

utvärdering desto mer  avtog symtomförbättringarna för patienterna (Prudic  et  al., 

2004).  Att  för  tidigt  avsluta  pågående  behandlingsserie  kan  öka  risken  att  frånta 

patienten de positiva behandlingseffekterna eller att förlora de symtomförbättringar 

som  eventuellt  uppkommit  under  behandlingsserien.  För  få  behandlingar  kan  ge 

konsekvenser för patienten då det finns risk för ofullständig förbättring eller återfall. 

DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med denna litteraturöversikt är att ur ett patientperspektiv beskriva positiva 

och negativa effekter  med behandlingsmetoden ECT (elektrokonvulsiv terapi)  vid 

depression.  Ambitionen  från  början  var  att  hitta  kvalitativa  artiklar  ur  ett 

patientperspektiv. De artiklar som återfanns har istället varit kvantitativa studier ur 

ett medicinskt perspektiv. Efter analys och tolkning har perspektivet bearbetats till att
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bli ur ett patientperspektiv. Valet av ämnesområde gjorde det svårt att hitta kvalitativa 

studier eftersom ämnet är mycket medicinskt inriktat. Detta är anledningen till att en 

manifest  innehållsanalys  gjorts,  då  det  är  svårt  att  hitta  det  latenta  i  kvantitativa 

studier.  Vi  ansåg  att  innehållsanalysen  var  mest  lämpad  för  syftet  med 

litteraturöversikten. Vi tror att en manifest innehållsanalys har hjälpt oss författare att 

beskriva ECT så objektivt som möjligt, eftersom kärnan i de analyserade artiklarna 

inte ändrats. Vid urvalet av artiklar har hänsyn tagits till årtalet då intresset fokuserats 

på  nyare  artiklar,  vilket  kan  ha  medfört  att  litteraturöversiktens  resultat  uteslutit 

viktiga resultat i äldre artiklar. Vetenskap är en färskvara och det kan föreligga en 

styrka att basera resultatet på senare studier. Fallstudier har valts bort då situationerna 

som förklarats i dessa varit sällan förekommande. Det har sällan gjorts några stora 

studier av det som beskrivits i fallstudierna. Det har inte funnits några avgränsningar 

vid  sökningarna  då  det  finns  begränsat  med  forskning  inom området.  Att  kunna 

avgränsa litteraturöversikten till svenska förhållanden hade varit intressant, men detta 

var inte möjligt då majoriteten av forskningen gjorts utanför Norden. Vi har uppfattat 

författarna av de  studier som använts till resultatet som positiva till behandlingen. 

Detta gör att motpartens perspektiv inte alltid beaktats i lika hög grad i artiklarna. 

Därför har det varit nödvändigt att grundligt och kritiskt granska detta material för att 

kunna se bägge sidorna utav ECT. Litteraturen anses ha blivit kvalitetsbedömd under 

god  kontroll,  då  bedömningen  utgått  från  fasta  mallar.  Samt  att  det  under 

bearbetningen  funnits  en  ständig  diskussion  mellan  författarna  av  denna 

litteraturöversikt, angående kvalitetsbedömningen för att  litteraturen i längsta mån 

skulle bedömas korrekt. En möjlig svaghet rörande sökorden kan vara att alla inte 

varit vedertagna MeSH-termer. Urvalet bedömdes dock bli bättre när både MeSH-

termer och fritextsökning användes.

Resultatdiskussion

Resultatet av denna litteraturöversikt beskriver bland annat hur behandlingen ökar 

livskvaliteten  hos  deprimerade  patienter  som  får  respons  av  behandlingen. 

Livskvalitet  definierar  vi  enligt  World  Health  Organization  (URL  1)  som  en 

individuell  uppfattning  om  sin  fysiska  och  psykiska  hälsa,  samt  självständighet, 

sociala  relationer  och  miljön  man  lever  i.  Resultatet  visade  även hur  ECT kan 

påverka minnet hos patienten och då främst retrograd minnesförlust.
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Litteraturöversiktens  resultat  har  betydelse  för  kunskapsutvecklingen  inom 

omvårdnaden, inte bara för att sprida kunskap om behandlingen utan även för att 

sjuksköterskan ska ha förståelse för de effekter och biverkningar som behandlingen 

kan ge. Har sjuksköterskan denna förståelse kan även omvårdnaden utvecklas som 

till exempel att stödja de patienter som får minnesproblem.

Att ECT kan vara en säker och effektiv behandling för deprimerade patienter har 

påvisats (Lutchman, Stevens, Bashir & Orrell, 2001). Men som resultatet visar kan 

det  föreligga  risk  för  biverkningar  samt  att  ECT inte  ger  positiv  effekt  för  alla 

patienter. Meningarna gällande ECT:s effekt vid depressioner med psykotiska inslag 

är delade, vilket beskrivs i resultatet. Forskningsläget kan således vara oklart. 

Det  kan  fortfarande  finnas  brist  på  kunskap  både  hos  sjukvårdspersonalen  och i 

samhället.  Detta  kan  leda  till  att  patienter  har  svårt  att  ta  ställning  angående 

behandling.  Vi  anser  att  detta  eventuellt  går  att  undvika  om  sjuksköterskan  har 

kännedom om fördelarna och nackdelarna med ECT samt kan förmedla vidare det till 

patienten. Lutchman et al. (2001) menar att om behandling avstås kan det leda till 

förlängt lidande, förhöjd självmordsrisk, längre sjukhusvistelser och ökade kostnader 

för patienten. Resultatet belyser viktiga aspekter av ECT-behandlingen som vi anser 

att sjuksköterskan bör ha för att kunna ge en nyanserad bild av behandlingen till 

patienten. Detta för att patienten i samråd med sjukvårdspersonalen ska kunna ta ett 

beslut om eventuell behandling. Det menar även Datto (2000) då en större insikt om 

behandlingens verkan och biverkningar krävs för att kunna undervisa patienter och 

närstående. Det kan fortfarande finnas negativa attityder i samhället trots att det idag 

finns  en  ökad  medvetenhet  om  behandlingens  positiva  effekter.  Ett  sätt  att  öka 

kunskapen  och  minska  negativa  attityder  skulle  kunna  vara  att  fortstätta  med 

forskningen och undervisningen för både sjukvårdspersonalen och allmänheten.

Lutchman et al.  (2001) fann ett  samband i en enkätstudie där 198 deltog, mellan 

negativa attityder och hur mycket kunskap sjukvårdspersonalen hade angående ECT. 

Sjuksköterskorna hade, näst efter läkarna, mest kännedom om behandlingen och det 

var även dessa två yrkeskategorier som hade de mest positiva uppfattningar om ECT. 

Två procent av de 52 tillfrågade sjuksköterskorna ansåg att behandlingen var skadlig 

och det visade sig även vara dessa personer som hade minst kunskap om ECT (a.a). 

Vi menar att eftersom behandlingen har varit, och till viss del än idag är

13



kontroversiell, är det viktigt som sjuksköterska att inte låta sin egen attityd påverka 

den  information  som  ges  till  patienten.  Informationen  ska  istället  baseras  på 

forskning  som  visar  och  förklarar  fördelar  och  nackdelar  med  behandlingen. 

Lutchman et al. (2001) menar att cirka hälften av de 52 tillfrågade sjuksköterskorna 

ansåg att patienterna fått tillräckligt med information om behandlingen. Enligt oss 

förefaller denna siffra eventuellt vara låg och får oss att fundera om detta beror på 

bristande  kunskap  om ECT hos  sjuksköterskorna,  vilket  kan  ge  följder  som att 

patienten får otillräckligt med information. Därför anser vi det viktigt att möjligheten 

till utbildning finns, då det är nödvändigt för att sjuksköterskan ska kunna bredda sin 

kunskap. Ansvaret gällande detta ligger inte enbart hos sjuksköterskan utan även i 

organisationen har man en skyldighet att kunskapsutvecklingen stöds.

Lauber, Nordt, Falcato och Rössler (2005) påvisade att det fanns negativa attityder 

till ECT i samhället då 57 procent av 1737 tillfrågade ansåg att behandlingen var 

skadlig. Det var även de personer som hade anhöriga med psykiska sjukdomar som 

var mest negativt inställda (a.a). Den rädsla som anhöriga kan känna av att se sin 

familjemedlem vara psykiskt sjuk, tror vi kan ligga till grund till varför anhöriga kan 

vara  mer  negativt  inställda  till  ECT.  Som  anhörig  vill  man  se  att  sin  sjuka 

familjemedlem får  den  bästa  behandlingen.  Att  då  bli  erbjuden  en  kontroversiell 

behandlingsmetod som ECT, gör det förståligt att anhöriga kan vara skeptiska och 

ifrågasättande. En annan anledning till deras negativa åsikter kan bero på att de hade 

negativa erfarenheter av behandlingen, så som att deras anhörig blivit försämrade av 

ECT eller  drabbats  av biverkningar.  Lauber et  al.  (2005)  påvisade även att  äldre 

personer  var  mer  positiva  till  behandlingen  jämfört  med  yngre,  samt  att  den 

huvudsakliga källan till  information om ECT var  genom filmer  som till  exempel 

Gökboet. De fördomar som fanns kan ha grundats på okunskap och missförstånd, 

medan  de  rädslor  som  fanns  inför  ECT  baserades  på  de  minnesproblem  och 

hjärnskador de trodde att behandlingen gav (Lauber et al., 2005). För att på bästa sätt 

bemöta patienter som känner rädsla inför ECT är det viktigt att ha i åtanke vad deras 

rädsla baseras på. Eftersom kunskapen ofta kommer från media och filmer tror vi att 

vissa patienter och anhöriga kan få en snedvriden bild av behandlingen. Det är  då 

viktigt att sjuksköterskan informerar, som vårt resultat visade på, att minnesproblem 

oftast  var  övergående.  Samt  att  vissa  patienter  till  och  med  fick  en  förbättrad 

minnesfunktion och livskvalitet när de depressiva symtomen minskade. 
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I resultatet framkom det att ECT är en behandling som inte ger fullständig effekt på 

alla deprimerade patienter och att det finns flera faktorer som kan påverka risken för 

återfall. Därför torde det vara av vikt att både sjuksköterskan och läkaren har detta i 

åtanke när en patient blir behandlad, detta för att få ett bra resultat. För att uppnå bra 

behandlingsresultat och minskade biverkningar anser vi att det är av vikt att patienten 

blir  ordentligt  diagnostiserad och att  uppföljningen under  behandlingsserien sköts 

noggrant. Det är även viktigt att utvärdera patientens kognitiva funktion innan ECT 

eftersom resultatet visar att de patienterna med kognitiva problem löper en större risk 

att  förvärra  problemen.  Ansvaret  för  att  göra  en noggrann utvärdering ligger  hos 

sjukvårdspersonalen. Detta för att inte utsätta patienten för ECT om det orsakar svåra 

biverkningar eller avsluta behandlingen för tidigt, då goda resultat kan utebli. Som 

det  framkom  i  resultatet  blev  behandlingsresultatet  bättre  för  patienten  om 

utvärdering gjordes under och efter behandlingsserien. Detta beskriver även Datto 

(2000) som ett sätt att minska biverkningarna. Genom att kartlägga vilka patienter 

som  är  i  störst  risk  att  drabbas  av  kognitiva  biverkningar,  kan  andra 

behandlingsalternativ bli aktuella för patienterna. I resultatet framkom det även att 

patienter  över  74  år  hade  större  risk  att  utveckla  demens,  vilket  blir  lite 

motsägelsefullt när andra studier visar kognitiva förbättringar hos patienter över 60 

år. Vi anser att detta kan innebära att patientens ålder bör beaktas innan ECT och 

hänvisar än en gång till vikten av utvärdering.

Vi anser även att ECT, som de flesta andra behandlingar, inte är fri från biverkningar 

och en försiktighet med att använda behandlingen innebär inte att ECT skall uteslutas 

som behandlingsalternativ. I resultatet framkom det att ECT är en behandlingsmetod 

som används under kortare perioder för att snabbt minska de depressiva symtomen. 

Därför  ställer  vi  oss  kritiska  till  de  studier  där  långtidsuppföljningar  har  gjorts. 

Eftersom många patienter även måste gå på antidepressiva läkemedel efter ECT är 

det svårt att utvärdera behandlingens långtidspåverkan. Den förbättrade livskvaliteten 

som patienterna visar direkt  efter  avslutad behandling tror vi  beror  på ECT, men 

förhöjd  livskvalitet  efter  flera  månader  och  år  kan  bero  på  andra  faktorer. 

Depressionens svårighet och symtom kan i sig förändras under en längre tidsperiod. 

En till viktig aspekt som resultatet påvisade var att de kognitiva problem som vissa 

patienter hade efter ECT kan bero på själva depressionen istället för behandlingen. 

Det menar även Datto (2000) då minnesproblemen kan förklaras som en följd av
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depressionen. Samt  att  de  dödsfall  som  rapporterats  och  det  illamående  som 

patienten kan uppleva kan bero på anestesin. Huvudvärken kan förklaras i patientens 

eventuellt  bakomliggande  migrän.  Därför  ställer  vi  oss  frågande  till  dessa 

biverkningar då de kan bero på andra faktorer än ECT, som till exempel anestesin 

eller patientens tidigare psykiska eller fysiska sjukdomar. Eftersom det inte är helt 

kartlagt  hur  ECT påverkar  kroppen  blir  det  även  svårt  att  kartlägga  exakt  vilka 

biverkningar  som  beror  på  behandlingen.  De  studier  som  ligger  till  grund  för 

resultatet,  hänvisar  ofta  till  andra  faktorer  än  behandlingen  när  de  redovisar 

biverkningar. Detta fick oss att diskutera hur objektiva författarna till dessa studier 

har  varit,  då  det  uppfattats  som  viktigt  för  dem  att  hitta  andra  orsaker  till 

biverkningarna? Trots detta finns inget tvivel på studiernas trovärdighet utan snarare 

en förfrågan om mer forskning inom området. Trots att ECT idag är en av psykiatrins 

äldsta  behandlingar  som fortfarande  kvarstår  anser  vi  att  forskningen  är  ganska 

begränsad. Det hade varit intressant om fler kvalitativa studier hade gjorts för att 

kunna få en utökad kunskap om hur patienter upplever behandlingen. Förslag på 

åtgärder som eventuellt kan förbättra för ECT-behandlade patienter hade varit om det 

utvecklats  en  fast  behandlings-/omvårdnadsplan.  Det  vill  säga  en  plan  där 

utvärdering före,  under  och efter  behandlingen dokumenteras,  samt  att  en längre 

uppföljning görs. Detta hade kunnat bidra till att rätt patienter behandlas, eventuellt 

minska de kognitiva biverkningarna och minska risken för återfall.  Samt att detta 

material hade kunnat ligga till grund för vidare forskning.
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BILAGA 1

              Översikt av de sökningar som gav artiklar till resultatet

DATUM DATABAS SÖKORD ANTAL 
TRÄFFAR

FÖRKASTADE ANVÄNDA I 
RESULTATET

080121 Pubmed Electroconvulsive therapy 
AND assessment 
outcome AND patient 70

           52*
16**
1***

Prudic et al. (2004)

080121 Academic 
search elite

Electroconvulsive therapy 
AND assessment 
outcome AND patient 2 1** Biju et al. (2007)

080123 Pubmed Electroconvulsive therapy 
AND adverse effect* 
AND patient perspective 5

2*
2** MacQueen et al. 

(2007)

080123 Pubmed Electroconvulsive therapy 
AND cognitive AND 
clinical effect 39

26*
12** Bosboom et al. 

(2006)

080123 Pubmed Electroconvulsive therapy 
AND side effect AND 
treatment outcome 21

7*
12**
1***

Brodaty et al. 
(2001) 

080124 Sage 
Journals 
Online

Electroconvulsive therapy 
AND treatment outcome

32
3*

28** Kujala et al. (2002)

080125 Academic 
search elite

Electroconvulsive therapy 
AND depression AND 
treatment outcome 17

11*
5** Lam et al. (1999)

080129 Pubmed Electroconvulsive therapy 
AND depressive disorder 
AND positive reaction 4

2*
1** Kalb et al. (2003)

080129 Manuell sökning Brodaty et al. 
(2000)
Coleman et al. 
(1996)
Rami et al. (2004)
Vaughn McCall et 
al. (2004)
Vaughn McCall et 
al. (2006)



* Antalet förkastade artiklar efter titelgranskning
** Antalet förkastade artiklar efter abstraktgranskning
*** Antalet förkastade artiklar efter kvalitetsgranskning



BILAGA 2

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod.

I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet

RCT Större välmonitorerad 
multicenterstudie med 
adekvat beskrivning 
av protokoll, material 
och metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterialet 
tillräckligt stort för att 
besvara 
frågeställningen.

-

Randomiserad studie 
med för få patienter 
och/eller för många 
delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt 
antal patienter, 
otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall.

CCT Väldefinierad 
frågeställning, 
tillräckligt antal 
patienter och adekvata 
statistiska metoder.

-

Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder.

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är 
väl beskrivet och 
analyserat med 
adekvata statistiska 
metoder (t ex 
multivariantanalys, 
fall- kontrollmetodik, 
ect). Lång 
uppföljning.

-

Begränsat 
patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, 
alltför kort 
uppföljning eller 
inadekvata statistiska 
metoder.

RCT= randomiserad kontrollerad studie

CCT= kontrollerad klinisk studie

DS= deskriptiv studie

Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU (57).

Berg, Dencker och Skärsäter (1999).



BILAGA 3

Översikt av analysförfarandet 



Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Sub-kategori Kategori

Cognitive improvement 
shortly after ECT is more 
pronounced in patients 
over 60 years of age, but 
shows a similar increase in 
performance at long term. 
This indicate that older 
people gicen ECT for 
severe mood disorder do 
not suffer cognitive 
decline at long-term 
follow-up, but even show 
a benefit of ECT 
treatment. The high rate of 
dementia at follow-up in 
the over 75 year was 
unexpected. One possible 
explanation for this 
finding is that dementia is 
an adverse effect of ECT 
in very old.

Kognitiva förbättringar efter 
ECT var fler hos de patienter 
över 60 år. De patienter får 
alltså inte fler biverkningar och 
långtidseffekten var positiv. En 
hög andel av patienterna över 
75 år utvecklade demens och 
det kan vara en biverkan av 
ECT hos äldre patienter.

Kognitiva 
förbättringar hos 
patienter över 60 år.
Demensutveckling hos 
patienter över 75 år

Risker och effekter hos 
äldre

Only a small minority of 
the patients achieved 
sustained remission during 
the subsequent 6 months. 
Systematic and thorough 
assessment of 
symptomatic status might 
help lower the risk of 
terminating treatment 
before remission has been 
achieved.  Patients 
received, during follow-
up, a wide range of 
antidepressant medications 
in various dosages as 
prophylaxis against 
relapse.

Endast ett fåtal patienter fick en 
bestående remission 6 månader 
efter behandlingen. Att 
utvärdera symtomstatus hos 
patienten kan vara ett sätt att 
minska risken att avsluta 
behandlingen för tidigt. 
Antidepressiva läkemedel 
används för att förebygga 
återfall.

Vikten av utvärdering 
Stödjande behandling

Minska risken för 
återfall

There was substantial 
improvement in health 
related quality of life 
immediately following 
ECT. The improvement in 
health related quality of 
life is maintained for 
months after ECT in those 
who sustain remission. 
The results indicate that 
older people given ECT 
for severe mood disorder 
do not suffer cognitive 
decline at long-term 
flollow-up, but even show 
a benefit of ECT.

Livskvaliteten ökade hos 
patienterna direkt efter 
behandlingen. De som 
uppnådde  remission fortsatte 
även att förbättra sin 
livskvalitet  månader efter 
avslutad ECT. De äldre 
patienterna  fick inte kognitiva 
problem efter ECT utan 
påvisade  fördelar  med 
behandlingen.

Positiva effekter hos 
äldre patienter
Ökad livskvalitet vid 
remission

Förbättrad psykisk hälsa

The so- called side effects 
of ECT appear to be 
largely symptoms of 
depression. The 
prevalence of these 
symptoms was much the 
same after ECT as before 
ECT and correlated 
significantly with the level 
of depression. Moreover, 
improvement in 
depression correlated with 
reduction in the adverse 
effects. The side effects of 
ECT are not common and 
may be symptoms of 
depression rather than 
effects of ECT.

Biverkningarna av ECT är ofta 
symtom av själva depressionen. 
Dessa symtom var lika före och 
efter behandlingen och 
korrelerade med depressionens 
svårighetsgrad. Samband finns 
mellan förbättrad depression 
och minskade biverkningar av 
ECT.

Samband mellan 
depression och 
behandlingsresultat

Depressionens inverkan

Notably, patients who Patienter som fick  ECT Behandlingen Kognitiv påverkan





BILAGA 4

Översikt av de analyserade resultatartiklarna.

FÖRAFATTARE 
ÅRTAL OCH LAND SYFTET MED STUDIEN

DESIGN/
INTERVENTION

DELTAGARE ANALYSMETOD RESULTAT STUDIE DESIGN 
OCH KVALITET

Biju et al.
2007
USA

Utvärdera kort- och 
långtidseffekterna hos ECT- 
behandlade patienter.

Två-årig retrospektiv 
registerstudie

90 patienter som 
genomgick ECT 
under januari 1997 
och december 2003.

GAF- skalan och DSN-IV 
skalan användes och 
analyserades med t-test,
MANOVA, chi-2-test och
Fisher´s exact test.

Efter behandlingen var 56.6% 
mycket eller väldigt mycket 
förbättrade. Den psykosociala 
funktionen var även den 
förbättrad.

DS-II

Bosboom et al.
2006
Nederländerna

Undersöka relationen mellan ålder 
och ECT- behandlingens effekt.

Långitudinell före- och 
efter studie. Patienterna 
följdes under ett år.

21 patienter som 
genomgått ECT- 
behandling.

Patienterna bedömdes enligt 
HRSD och BDI skalan. Data 
analysrades med ANOVA 
ANCOVA.

Depressiva symtom minskade 
samt att de kognitiva 
funktionerna blev bättre efter 
behandling.

DS-II

Brodaty et al.
2000
Australien

Studera behandlingsresultaten bland 
3 olika åldersgrupper.

Prospektiv 
observationsstudie.

81 patienter som 
genomgick 
behandling.

Patienterna bedömdes enligt 
HRSD och GAF skalan. Data 
anlyserades med chi-2-test, 
ANOVA, t-test, Spearman-
Brown korrelation.

Oavsett ålder så blev det 
förbättring med ECT.

DS-II

Brodaty et al.
2001
Australien

Utvärdera sambandet mellan 
depression, ålder och biverkningar 
av ECT 

Långitudinell före- och 
efter studie. Patienterna 
följdes under 3 år.

81 patienter som 
behandlades med 
ECT.

Patienterna bedömdes enligt 
HRSD, GAF och Wechslers 
minnes skala. Data 
analyserades med ANOVA, t-
test och chi-2-test.

Behandling med ECT till äldre 
deprimerade patienter visar sig 
effektiv och bara ett fåtal visar 
på biverkningar. Äldre visar inte 
tendens till att drabbas av fler 
biverkningar

DS-II

 Coleman. A. et al.
1996
USA

Utvärdera vilka biverkningar ECT 
ger samt om elektrodplaceringen 
och mängden stimulans påverkar 
effektiviteten och antal biverkningar. 

Dubbelblind 
randomiserad 
experimentell studie.

70 patienter i 
interventionsgruppen 
som fick ECT och 
18 patienter i 
kontrollgruppen som 
inte fick det.

Patienterna utvärderades med 
SSMQ enkäten. Data 
analyserades med t-test, chi-
2-test, och ANOVA.

Patienterna som fick ECT hade 
fler problem med minnet direkt 
efter behandlingen. Efter två 
månader var minnesfunktionen 
lika som i kontrollgruppen.

RCT-I

Kalb et al.
2003
Tyskland

Undersöka om ECT har någon 
förbättring på reaktionstider. Då 
patienter med depression ofta har 
nedsatt reaktionsförmåga.

Kvasi-experimentell 
studie.

Åtta patienter som 
ECT och åtta 
patienter som fick 
antidepressiv 
behandling.

Patienterna hörsel och syn 
respons testades. Data 
analyserades med Mann 
Whitney U-test och 
Wilcoxon signed rank test

Det var sämre reaktionsförmåga i 
ECT- gruppen i jämförelse med 
kontrollgruppen. Dock hade 
ECT- gruppen en större 
förbättring tidsmässigt än 
kontrollgruppen.

CCT-II



Kujala et al.
2002
Norge

Att utvärdera kortsiktiga resultat och 
biverkningar av ECT på äldre 
psykiskt sjuka patienter.

Retrospektiv 
registerstudie mellan år 
1993 och 1998.

52 patienter som 
genomgått ECT- 
behandling.

Journaldata analyserades med 
t-test

ECT är en bra behandling vid 
svår depression hos äldre 
patienter. Dock bör patienterna 
väljas noggrant pga den höga 
risken för biverkningar.

DS-II

Lam.W. et al.
1999
Kanada

Bedöma korttidseffekterna av ECT 
hos patienter som genomgått 
behandlingen.

Retrospektiv 
registerstudie mellan år 
1994 och 1996.

130 patienter som 
genomgått ECT- 
behandling.

Mann Whitney U, Kruskal 
Wallis 1-way, ANOVA, 
Student Newman Keuls test

ECT visade sig ge bra resultat 
kortsiktigt, ECT var även 
vältolerarad bland patienterna, 
bara ett fåtal visade på 
biverkningar.

DS-II

MacQueen et al.
2007
USA

Undersöka långtidseffekterna av 
minnet hos ECT- behandlade 
patienter med bipolär sjukdom.

Kvasi-experimentell 
studie.

20 patienter med 
bipolär depression 
som fick ECT. 20 
patienter med 
bipolär depression 
som inte fick ECT. 
Samt 20 friska 
patienter.

Patienterna utvärderades med 
CVLT, CFQ och CVMT. 
Data analyserades med chi-2-
test, t-test, ANOVA och
pearson´s korrelation.

ECT- patienterna hade sämre 
verbal inlärning och 
minnesfunktion än de patienter 
som inte fick ECT.

CCT-I

Prudic et al.
2004
USA

Undersöka effekten av ECT- 
behandlingen hos inneliggande 
patienter.

Prospektiv 
observationsstudie.
Samt multicenterstudie. 

347 patienter som 
följdes under 24 
veckor.

Patienterna utvärderades med 
HRSD, BDI, GAF, MMSE. 
Data analyserades med 
ANOVA, chi-2-test, 
ANCOVA och t-test.

Studien visar en lägre effekt av 
ECT- behandlingarna än andra 
studier som gjorts. Remission 
antalet var lägre hos de 
inneliggande patienterna än 
förväntat

DS-I

Rami et al.
2004
Spanien

Utvärdera de kognitiva effekterna 
hos patienter som genomgår en 
ettårig ECT- behandlingsprogram

Kvasi- experimentell 20 patienter i 
interventionsgruppen 
som fick ECT. 10 
patienter i 
kontrollgruppen som 
inte fick ECT.

Patienterna utvärderades med 
MMSE, RAVLT och WAIS. 
Data analyserades med 
MANOVA.

ECT-patienterna påvisade inga 
kognitiva försämringar i 
jämförelse med kontrollgruppen.

CCT-II

Vaughn McCall et al.
2004
USA

Utvärdera vilken effekt ECT har på 
patienters livskvalité och funktion 
en månad efter behandling.

Observationsstudie 77 patienter som 
genomgått ECT- 
behandling.

Patienterna blev intervjuade 
samt utvärderade med HRSD 
och BDI. Data analyserades 
med t- test och chi-2-test.

ECT gav snabb förbättring av 
patienternas livskvalité och 
funktion både två och fyra 
veckor efter avslutad behandling.

DS-II

Vaughn McCall et al.
2006
USA

Undersöka livskvalitén hos patienter 
som fått ECT-behandlingar.

Observationsstudie och 
multicenterstudie.

283 patienter som 
genomgått ECT-
behandling.

Patienternas livskvalité 
utvärderades med SF-36. 
Data analyserades sedan med 
ANCOVA och Hundt-Feldt 
correction.

Livskvalitén var låg hos 
patienterna men blev bättre efter 
behandlingarna.

DS-I



Studiedesign

RCT = Randomiserad kontrollerad studie

CCT = Kontrollerad studie

DS = Deskriptiv studie

K = Kvalitativ studie

Bedömning av kvalitet

I = Hög kvalitet

II = Medel kvalitet

III = Låg kvalitet


