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Abstrakt 
 
Det fanns många studier avseende attityder och kunskaper gentemot ECT bland både läkare och 
patienter. Däremot fanns ett fåtal studier ur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters perspektiv 
gällande attityd, kunskap och omvårdnad vid ECT behandlingen. Syftet var att ur ett 
omvårdnadsperspektiv beskriva ECT behandlingen avseende attityd, kunskap och 
omvårdnadshandling. Studien genomfördes som en litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga 
artiklar, nio kvantitativa och en kvalitativ, funna genom litteratursökning i databaserna Academic 
Search Elite, Cinahl, CSA Psychology, PsycInfo, PubMed, SweMed+, Scopus och Web of Science. 
Resultatet visade motsägelsefulla fynd angående attityderna. Bland sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter fanns både positiva och negativa attityder till behandlingen. Kunskaperna var 
övervägande goda hos de båda grupperna. Omvårdnadshandlingarna, stöd och information 
anpassades individuellt efter patienternas situation och visade brister som förbättrades genom 
utbildningar. Sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor bör ha en professionell attityd oavsett 
vårdsituationer. Möjligheten till vidareutbildning var en viktig del för bibehållen kompetens och 
utveckling. Omvårdnad är vår profession och omvårdnadshandlingar får aldrig brista. Slutsatsen var 
att vidare forskning angående sambandet mellan de tre fokusområden bör bedrivas. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: attityd, elektrokonvulsiv terapi, kunskap, omvårdnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrokonvulsiv terapi ur ett omvårdnadsperspektiv 
– en litteraturöversikt 

 
ANDRÉN MADELEINE 
STRANDMAN HELÉN 

 
Mittuniversitetet, Östersund 

Institutionen för hälsovetenskap 
Omvårdnad, C 

November 2009 



 

 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ............................................................................................................. 1 

Syfte ....................................................................................................................... 4 

Definition ............................................................................................................ 5 

Metod .................................................................................................................... 5 

Design ................................................................................................................. 5 

Litteratursökning .............................................................................................. 5 

Urval ................................................................................................................... 6 

Analys ................................................................................................................. 7 

Etiska överväganden ....................................................................................... 7 

Resultat ................................................................................................................ 7 

Attityd till ECT behandling .............................................................................. 8 

Kunskap om ECT behandling .......................................................................... 9 

Omvårdnadshandlingar vid ECT behandlingen .......................................... 10 

Diskussion ......................................................................................................... 12 

Resultatdiskussion ........................................................................................... 12 

Attityd till ECT behandlingen ........................................................................ 12 

Kunskap om ECT behandlingen .................................................................... 13 

Omvårdnadshandlingar vid ECT behandling .............................................. 14 

Metoddiskussion .............................................................................................. 15 

Slutsats .............................................................................................................. 16 

Acknowledgement .......................................................................................... 16 

Referenser 
Bilaga 1 Bedömningsmall, kvalitativ metod 

Bilaga 2 Bedömningsmall, kvantitativ metod 

Bilaga 3 Kvalitetsbedömningsmall 



 

 1

Bakgrund 

Det finns studier gällande läkare och läkarstuderande angående ECT och deras 

attityder och kunskaper. Enligt Warnell, Duk, Christison och Haviland (2005) 

förbättrades attityder och kunskaper märkbart efter videoutbildningar och 

föreläsningar. Andra studier tar upp patientperspektivet Arshad et al. (2007) 

beskriver att patienternas kunskaper är låga angående ECT. De ansåg att ECT kan 

leda till svår fysisk och psykisk sjukdom och den anses som en icke human 

behandling (a.a.). Det finns få studier angående sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters attityder och kunskaper om ECT och dess inverkan på 

omvårdnadshandlingarna.  

 

ECT betyder Elektrokonvulsiv terapi (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 97). Enligt 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2004, s. 111-112) 

introduceras år 1934 den konvulsiva behandlingsmetoden av ungraren von 

Meduna. Det innebar att kemiska preparat användes för att framkalla epileptiskt 

anfall. Metoden förbättrades år 1938 av italienarna Cerletti och Bini, som utlöste 

anfallen med hjälp av ström. Tidigare gav ECT många biverkningar, i takt med 

utvecklingen har behandlingen blivit mer skonsam, främst genom förändrade sätt 

att placera stimuleringselektroderna, kortvarig narkos med muskelavslappnande 

medel och nya sätt att dosera strömmen på.  

 

Vidare beskriver (SBU, 2004, s. 111-112) att ECT används främst vid djup 

depression och behandlingen har en snabb effekt. Elektrodplaceringen på huvudet 

görs unilateralt (el-stöten ges på den ickedominerande hjärnhalvan) det är lika 

effektiv som bilateral men ger mindre minnesstörningar (a.a.). En anestesiolog 

deltar före behandlingen med premedicinering, förbereder narkos, tillför 

kramplösande medel och konstgjord andning med syrgas. Det sistnämnda gör att 

syrgasmättnaden i blodet inte sjunker under det 30-60 sekunder långa anfallet 

(Ottosson & Ottosson, 2007, s. 227-228). 

 

Idag bemöts ECT enligt Ottosson och Ottosson (2007, s.97-98) ofta med misstro 

och behandlingen beskrivs i media som en föråldrad behandlingsform. Säkerheten 

och effekten i ECT behandlingen tillhör den mest granskade (a.a.). Graviditet och 
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behandlad epilepsi utgör inga kontraindikationer för ECT. Dödligheten är sällsynt 

vid ECT behandlingar (Mårtensson, 2009, s.541). 

 

Efter behandlingen kan patienterna uppleva tillfällig minnesförlust (Burns & 

Stuart, 1991; Fitzsimons, 1995; Ottosson & Ottosson, 2007, s. 228). Att förlora 

korttidsminnet kan upplevas som plågsamt för patienten, men är av övergående 

karaktär. Sjuksköterskans information är viktig för att förhindra oro (Burns & 

Stuart, 1991). Enligt flera studier kan biverkningar som huvudvärk, muskelvärk, 

illamående och förvirring uppstå. Vid eventuell förvirring bör yttre stimuli 

undvikas och sjuksköterskan skall finnas tillgänglig (Burns & Stuart, 1991; 

Fitzsimons, 1995). Om patienten får minnesförlust efter behandlingen kan det bli 

en påfrestning som kan undvikas genom minnesträning. Det innebär en 

anteckningsbok med anhörigas foton, namn och telefonnummer (Fitzsimons, 

1995). 

 

Omvårdnaden enligt Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderar fysisk, psykisk 

och sociala aspekter av livet som påverkade hälsa, sjukdom, handikapp och 

döden. Den innebär planering och utförande av vården både under sjukdom och 

vid rehabilitering (Salvage & Heijnen, 1997, s.50). 

 

Travelbees omvårdnadsteori grundar sig på en humanistisk människosyn. Varje 

patient är unik och genom mänskliga relationer, verbala och icke verbala 

kommunikationer sker samspelet mellan sjuksköterskor och patienter. 

Sjuksköterskan utgår ifrån patientberättelsen och situationen. Syftet med 

omvårdnaden är att förebygga sjukdom, främja hälsa, finna mening och uthärda 

sjukdomen (Kirkevold, 1994, s 104-118). Även Norberg et al. (2000) beskriver 

omvårdnadens syfte som att förebygga ohälsa, sjukdom och återställa hälsa och 

friskhet. Nationalencyklopedin (URL 1) definierar omvårdnaden som en 

helhetssyn på människan. Den riktar sig mot individer, vård och omsorg gällande 

hälsa, livskvalitet och stöd inför döden. 

 

Enligt Cullen (2004, s. 214-215) ska ECT sjuksköterskan vara utbildad och 

erfaren för sitt uppdrag. I arbetet ingår att träffa patienten och anhöriga för stöd 

och utbildning både muntlig och skriftligt (a.a.). Sjuksköterskans ansvar före ECT 
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behandling innebär skrivet eller informerat samtycke ifrån patienterna (Burns & 

Stuart, 1991; Fitzsimons, 1995; Froimson, Creed & Mathew, 1995). Alternativet 

kan vara en juridisk person som skriver under om inte patienten har förmågan 

(Burns & Stuart, 1991). Detta skall dokumenteras (Fitzsimons, 1995) och 

sjuksköterskan kan vara med och bevittna då patienten skriver under (Froimson et 

al., 1995). För att förhindra oro bör sjuksköterskorna hitta individuella 

undervisningssätt som är anpassade efter patientens kapacitet (Froimson et al., 

1995). Sjuksköterskorna skall finnas tillgängliga under behandlingen och etablera 

kontakt mellan behandlande personal, dokumentera, utbilda personal, 

underhållsarbete av utrustning och beställningsansvar (Cullen, 2004, s. 214-215). 

 

Sjuksköterskans arbete består av tre delar: före behandling, under behandling och 

efter behandling (Cullen, 2004, s. 214-215; Froimson et al., 1995). 

Behandlings- och uppvakningsrummen skall visas och om avslappningsband finns 

tillgängliga kan det erbjudas. Oavsett om patienterna har glömt tidigare 

behandlingar eller inte skall de känna sig bekväma med ECT avdelningen (a.a.). 

Sjuksköterskorna förbereder patienterna inför ECT behandlingen som liknar ett 

kortvarigt kirurgiskt ingrepp (Burns & Stuart, 1991; Fitzsimons, 1995). Före 

behandlingen skall prover tas (Cullen, 2004, s. 214-215). Puls och blodtryck 

kontrolleras samt perifer venkater sättas (Fitzsimons, 1995). ECT sker under 

narkos därav skall patienterna fasta efter midnatt (Burns & Stuart, 1991; 

Fitzsimons, 1995). Ett undantag är läkemedel som får sväljas ned med vatten även 

rökning bör undvikas på behandlingsdagen. Före behandlingen skall tandproteser, 

hörapparater och nagellacket avlägsnas. Håret skall vara rent och torrt 

(Fitzsimons, 1995). Sjuksköterskan upprätthåller kontakter med behandlande 

personal angående patienters status, planering av ECT behandlingar för 

inneliggande och polikliniska besök (Cullen, 2004, s.214-215). Sjuksköterskan 

skapar kontakt med patienten (Cullen, 2004, s. 214-215; Dillon, 1995; Fitzsimons, 

1995). Anhöriga är också viktiga involvera, deras frågor skall uppmuntras och 

besvaras så ärligt som möjligt (Cullen, 2004, s. 214-215; Dillon, 1995). Genom att 

vara en god lyssnare och ha förmågan till verbalt och icke verbalt språk förmedlar 

sjuksköterskan omsorg (Dillon, 1995; Fitzsimons, 1995). ECT sjuksköterskans 

arbete består också av att ha kontinuerlig kontakt med personalen på avdelningen 

där patienten är inneliggande. På detta sätt blir patienten förberedd inför 
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behandlingen. Slutligen skall sjuksköterskan förbereda arbetslaget med 

patientuppgifter (Cullen, 2004, s. 214-215). 

 

Under behandlingen skall följande sysslor åtgärdas: genomföra eller delegera 

omvårdnadshandlingar till utbildad personal, kontrollera och dokumentera 

informerat samtycke till behandlingen, behandlingsmål, frågor från patient till 

behandlande personal framförs och introducera patienten till arbetslaget (Cullen, 

2004, s. 214-215). Förutom sjuksköterskan skall läkare och narkospersonal finnas 

tillgängliga (Fitzsimons, 1995). Sjuksköterskan förbereder arbetslaget på 

patientstatus, bistår läkaren med övervakning och registrering av patienten 

(Cullen, 2004, s.214-215). Kontrollerar puls och blodtryck (Fitzsimons, 1995) och 

ser till att patienten ligger i framstupa sidoläge vid uppvaknandet. Därefter 

förbereder sjuksköterskan ECT behandlingsrummet för nästa patient (Cullen, 

2004, s. 214-215). 

 

Enligt Cullen (2004, s. 215-217) skall följande sysslor genomföras av 

sjuksköterskan efter ECT behandlingen: de polikliniska patienterna skall följas 

upp med instruktioner och träffa behandlande läkare efteråt, besöka inneliggande 

patienter för att förhöra sig om måendet, eventuella biverkningar och frågor. Detta 

stärker kontinuiteten i vården och skapar ett förtroende mellan patient och 

sjuksköterska som kan förhindra framtida oro (a.a.). På uppvakningen observeras 

patienten av sjuksköterskorna som mäter puls, blodtryck (Cullen, 2004, s. 215-

217; Fitzsimons, 1995) mäter temperatur och räknar andningsfrekvensen samt 

kontrollerar perifer venkater. Värdena skall dokumenteras och informationen 

överrapporteras muntligt till sjuksköterskan på avdelningen (Fitzsimons, 1995). 

 

Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter har en viktig roll under behandlingen 

och i mötet med patienterna. Denna litteraturöversikt har för avsikt att öka 

kunskaperna om attityder, kunskaper och omvårdnadshandlingar.  

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att ur ett omvårdnadsperspektiv beskriva ECT 

behandling avseende attityd, kunskap och omvårdnadshandlingar. 
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Definition 

Med begreppet kunskap menades i detta sammanhang även utbildning och 

erfarenhet. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt och baserades på vetenskapliga 

artiklar i form av primärkällor. Begreppen i studien är attityd, kunskap och 

omvårdnadshandlingar. 

Litteratursökning 

Litteraturen söktes i databaserna Academic Search Elite, Cinahl (EBSCO), CSA 

Psychology, PsycInfo, PubMed (MedLine), SweMed+, Scopus och Web of 

Science. Cinahl (EBSCO) är en etablerad elektronisk databas för sjuksköterskor 

enligt (Polit & Beck, 2004, s. 92; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 73). 

PubMed (MedLine) är den största sökmotorn och PsycInfo och SweMed+ är 

kompletterade sökmotorer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 72, 76). 

Sökorden var electroconvulsive therapy och ECT i kombination med attitude, 

education, nurse, nursing care, nurse knowledge, nurse role och nursing student. 

De artiklar som valdes bort är icke-vetenskapliga, de som saknar abstrakt, de som 

ej motsvarar syftet samt artiklar från tidskrifter som ej var granskade (peer-

reviewed) i UlrichsWeb.com. Sökvägarna och sökresultat visas i tabell 1 och mer 

översiktligt i bilaga 1. 

 

Tabell 1 Sammanställning över sökvägar och resultat 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Vald 
artikel, 
författare, 
årtal 

2/9-09 Academic 
Search 
Elite 

attitude and ECT inga 14 st. Lutchman, 
2001 

4/9-09 Cinahl nursing 
knowledge and 

inga 11 st. Gass, 
1998 
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electroconvulsive 
therapy 

7/9-09 PsycInfo perception and 
electroconvulsive 
therapy 

inga 359 st. Byrne et al., 
2006 

8/9-09 PubMed nursing and 
education and 
ECT 

inga 23 st. Creed et al., 
1995* 

4/9-09 PubMed electroconvulsive 
therapy and 
nurse knowledge 
and attitude 

inga 9 st. Janicak et 
al., 1995* 

8/9-09 PubMed attitudes and 
nursing students 
and 
electroconvulsive 
therapy 

inga 6 st. Poster et 
al., 1985* 

7/9-09 PubMed nurse and student 
and education 
and ECT 

inga 3 st. Oldewening 
et al., 2007 

4/9-09 Scopus nurse role and 
ECT  

in article title 9 st. Gass, 2008 

4/9-09 Web of  
Science 

ECT and opinion 
and nurse 

inga 1 st. Arkan et 
al., 2008 

4/9-09 Web of 
Science 

nursing care and 
attitude and 
electroconvulsive 
therapy 

inga 2 st. Wood et al., 
2007 

* Beställda artiklar 

Urval 

Resultatet baseras på av tio vetenskapliga artiklar som sträcker sig mellan 

tidsperioden 1985-2008. Nio kvantitativa studier, från England, Irland, Skottland, 

Turkiet, Kanada och USA, samt en kvalitativ artikel från England. 

Granskningsmallarna (bilaga 1, 2) som användes är enligt Carlson och Eiman 

(URL 2). I granskningsmallarna finns en fråga som berörde patienter med 

lungcancerdiagnos som utgick då den ej var relevant till ämnet. Poängen räknades 

bort i totala sammanräkningen. Artiklarna skulle uppnå grad I eller II för att 

inkluderas i litteraturöversikten. Inklusionskriterierna har varit artiklar skrivna 

med abstrakt och engelska. Studier med ECT behandlade barn (0-18 år) och ECT 

behandling ur ett patientperspektiv exkluderades. 
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Analys 

Artiklarna genomlästes för att få en uppfattning om helheten. Därefter lästes 

artiklarna ytterligare och översattes. Tre områden blev tydliga: attityd, kunskap 

och omvårdnadshandling, de markerades med olika färger. I första skedet togs 

meningsbärande enheter ur artiklarnas resultat för att texten skall bli mer 

hanterbar. Meningsbärande enheterna kondenserades för att korta ner innehållet 

ytterligare utan att förlora innebörden. Därefter skapades koder, en slags etikett på 

det som framkommit. Både försök med kategorier och teman gjordes för att 

analysera resultaten, men det blev inte tillfredsställande. Istället användes de tre 

områdena: attityd, kunskap och omvårdnadshandlingar som framträtt tidigt för att 

analysera artiklarna. De inkluderade artiklarna (bilaga 3) analyserades med 

manifest innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheims förslag 

till analysförfarande (2008, s. 163). Enligt Polit och Beck (2004, s. 714, 723) 

betyder manifest att tydliggöra framträdande mönster i texten. Innehållsanalys är 

ett händelseförlopp där texter organiseras systematiskt och samordnar studiernas 

information till begrepp. Förfarandet är inspirerat av deduktiv metod som beskrivs 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s 182) de olika ämnesområdena 

delas och sorteras in enligt struktur. 

Etiska överväganden 

Översättningen från engelska till svenska har genomförts utan medveten 

förvrängning av texten, med reservation för eventuella feltolkningar. I första hand 

har studier med etiska överväganden där tillstånd från etisk kommitté valts 

Forsberg och Wengström (2003, s. 73-74). Artiklar utan etisk diskussion har 

inkluderats då de visat hög kvalitet i övrig bedömning. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras enligt Figur 1. Figuren nedan visar de olika perspektiven 

som studerats. 
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Figur 1 Perspektiven vid analysen. 

 

Attityd till ECT behandling 

Resultatet i en artikel visade att sjuksköterskornas attityder till ECT behandlingen 

var positivare än sjuksköterskestudenters. Desto mer patientkontakter 

sjuksköterskorna hade, ju välvilligare blev deras inställning (p<0,001) (Wood, 

Chambers & White, 2007). En annan studie påvisade nyansskillnader i resultatet 

där sjuksköterskor hade fördelaktigare inställning till ECT och det fanns samband 

mellan erfarenheter och kunskaper (Janicak, Mask, Kestutis, Trimakas & 

Gibbons, 1985). Slutligen visade ytterligare ett resultat att sjuksköterskor hade 

positivare attityder till ECT behandlingen och ansåg ECT som en tänkbar 

behandlingsform för någon nära anhörig (Lutchman, Stevens, Bashir & Orrell, 

2001). 

 

Enligt Poster, Baxter och Hammon (1985) har sjuksköterskestudenterna varit 

skräckslagna, oroliga och obekväma inför ECT som behandlingsform. Efter 

genomgången utbildning förbättrades deras attityder (Poster et al., 1985). Utifrån 

det kunde samband hos sjuksköterskestudenter ses, att utbildning generar bättre 

attityder (Oldewening et al., 2007; Poster et al., 1985). Vidare framgick det av 

Oldewening et al. (2007) att 43,6 % av studenterna ansåg före sin utbildning att 

ECT var ett behandlingsalternativ för nära anhörig, efter genomgången utbildning 

ansåg fler studenter 77,7 % ECT behandlingen var ett alternativ (p<0,001). 

 

Attityd Kunskap Omvårdnad 

Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters perspektiv på ECT behandling 
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Byrne, Cassidy och Higgins (2006) har beskrivit att det finns en negativ 

inställning gentemot ordinationen till ECT bland sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. I två studier Byrne et al. (2006) och Gass (1998) visade att 

det inte fanns något samband mellan attitydförändringar och kunskaper (a.a.). 

Attitydförändringar bland sjuksköterskorna ansågs lågt prioriterad, av elva 

förbättringsområden kom attitydförändringar på tionde plats. Sjuksköterskorna 

ville inte förändra sina attityder (Creed, Froimson & Mathew, 1995). Det fanns en 

oro bland sjuksköterskestudenterna för vad andra skulle tycka om studenterna 

skulle behöva genomgå ECT behandling (Poster et al., 1985). 

 

Kunskap om ECT behandling 

Sambanden mellan erfarenhet, utbildning och kunskap är tydligt hos både 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter (Gass, 1998; Janicak et al., 1985; 

Oldewening et al., 2007; Poster et al., 1985; Wood et al., 2007). Sjuksköterskor 

med mer än fem års erfarenhet har högre kunskaper än de med mindre än fem års 

erfarenheter. Hos både Gass (1998) och Lutchman et al. (2001) framträdde att 

sjuksköterskorna hade omfattande kunskaper angående indikationer för ECT 

behandlingen (a.a.). Det fanns även betydande kunskaper hos sjuksköterskorna 

angående behandlingsprocessen samt vikten av informerat samtycke (Gass, 1998) 

och patientförberedelserna inför ECT och de kortvariga biverkningar som kunde 

uppstå efter behandlingen (Lutchman et al., 2001). Bland sjuksköterskestudenter 

förbättrades kunskaperna efter olika utbildningsinterventioner (Oldewening et al., 

2007; Poster et al., 1985). Bland annat visade sig utbildningsvideo vara ett 

utmärkt sätt att införskaffa kunskaper på (Oldewening et al., 2007; Poster et al., 

1985). Kunskaperna hos studenterna ökade markant gällande smärta. Före 

utbildningen har 43 % varit rädda för smärta relaterat till behandlingen, men efter 

genomgången utbildning var endast 3 % rädda för smärta (Poster et al., 1985). 

Andra utbildningsformer för sjuksköterskestudenterna som föreläsningar, 

rundturer på ECT avdelningen för bli bekant med utrustningen och att vara med 

vid en behandling har gjort att deltagarnas kunskaper förbättrats (Oldewening et 

al., 2007). 
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Skiftande kunskaper bland sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna kan 

också skönjas i de olika studierna bland annat angående effekten av ECT (Byrne 

et al., 2006; Poster et al., 1985). Studenterna beskrev att ECT informationen kom 

till största del ifrån TV, film och tidningar (Poster et al., 1985). I Lutchman et al. 

(2001) studie visade varierande resultat, 94 % av sjuksköterskorna trodde att ECT 

behandlingen gav huvudvärk som en biverkning. Å andra sidan trodde 56 % av 

sjuksköterskorna felaktigt att ECT var en behandlingsform mot anorexia nervosa 

och 6 % trodde att brutna ben var en biverkning. Vidare trodde majoriteten 

sjuksköterskor dessutom att patienterna svalt före behandlingen (Lutchman et al., 

2001). Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter trodde att en stor andel patienter 

avlider efter ECT behandlingen (Byrne et al., 2006) och bland 

sjuksköterskestudenter förbättrades inte kunskapen om ECT efter deltagandet vid 

behandlingen (Byrne et al., 2006; Gass, 1998).  

 

Sjuksköterskorna ansåg kollegorna vid ECT behandlingen som låg eller 

outbildade. Sjuksköterskorna berättade att de tidigare ej varit i kontakt med 

kollegor inom samma område. De hade en rad önskemål om vad en utbildning 

skulle innehålla för att förbättra deras kunskaper. Några av önskemålen för 

utbildningen var patientinstruktioner gällande för-, under- och efterbehandlingen 

för inneliggande och öppenvårdspatienter, behandling av biverkningar och 

konfusion och utökade kunskaper om den tekniska apparaturen i 

behandlingsrummet (Creed et al., 1995). 

Omvårdnadshandlingar vid ECT behandlingen 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete innebär att ge stöd och information till 

patienterna, stödja patienten angående eventuella frågor, oro och informerat 

samtycke. Det innebär också att stötta och övertyga patienterna till beslut samt 

informera angående ECT behandlingen (Gass, 2008). Sjuksköterskor anser att de 

ger otillräcklig information till patienterna om behandlingen (Lutchman et al., 

2001). I sina observationsstudier såg Gass (2008) att stödet var individuellt 

anpassat efter patienternas behov. Sjuksköterskan borde försöka avleda patienten 

före ECT behandlingen genom samtal och koncentrera sig på de positiva 

resultaten som framkommer ur behandlingen. Gass (2008) beskrev tre 

förhållningssätt en sjuksköterska kunde anta gentemot patienterna: den 
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intresserade, den närvarande och den ointresserade rollen. Den intresserade 

sjuksköterskan hade ett humanistiskt synsätt, förstod patienternas känslor och oro 

samt var medveten om dess livsvärld och inte bara sjukdomen. Citatet nedan 

kommer från Gass (2008) intervjuer. 

 

Attempting to put yourself in their position, how would you 

be feeling if it was you. The patients feels I can talk to this 
person you know, I can get these things off my chest (Gass, 
2008, s. 197). 

 

I Gass (2008) studie lägger den närvarande sjuksköterskan fokus på behandlingen 

istället för patientens upplevelse. De har medvetet distanserat men professionellt 

förhållningssätt gentemot patienterna som innebär att de undviker engagemanget 

med patienterna. Citatet nedan kommer från Gass (2008) observationer. 

 

Almost immediately the next patient arrives along with a 
nurse who asks her to take a seat whilst she places the notes 

in the anteroom. On return the patient says to the nurse that 
she finds it hard to remember what day it is, there is no 

response from the nurse (Gass, 2008, s. 198). 
 

Den ointresserade sjuksköterskan har ett ännu mer distanserat förhållningssätt till 

patienterna genom att inte vara mottaglig för patienternas verbala och icke verbala 

signaler om oro. Det ter sig genom ett engagemang till kollegorna istället för 

patienterna. Sjuksköterskorna pratade hellre privata ärenden med kollegor än att 

se patienten (Gass, 2008). Citatet nedan kommer från Gass (2008) observationer. 

 

The patient looks restless and is sitting in the wheelchair. 

Both nurses meantime are chatting away they talk about the 
television, what was on last night and who had been seeing 

who (Gass, 2008, s. 199). 
 

Jämfört med Gass (2008) skotska studie återfanns ett snarlikt resultat i den 

turkiska studien Arkan och Üstün (2008). När det gällde omvårdnaden under ECT 

behandlingen skattades sjuksköterskornas omvårdnadshandlingar till noll före och 

efter utbildningen. Sjuksköterskorna hade tydliga svårigheter att utföra 

omvårdnaden. De turkiska sjuksköterskorna ansåg att de inte tillhörde 

omvårdnadsgruppen runt patienterna vid ECT behandling och att omvårdnaden 

enligt sjuksköterskorna var inte deras arbete. Däremot förbättrades resultaten 
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något angående omvårdnadshandlingar före och efter ECT behandlingen och de 

ansågs mer passande för sina arbeten (Arkan & Üstün, 2008).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att ur ett omvårdnadsperspektiv beskriva ECT 

behandlingen avseende attityd, kunskap och omvårdnadshandling. 

Attityd till ECT behandlingen 

Tolkningen av resultaten var motsägelsefulla. Resultatet visade att 

sjuksköterskestudenter hade sämre attityder gentemot ECT behandlingen än sina 

blivande kollegor sjuksköterskorna. Attityden bland studenterna förbättrades dock 

efter utbildningsinsatser. Bland sjuksköterskornas framkom i flera studier att täta 

patientkontakter i samband med ECT behandlingar, lång erfarenhet och kunskaper 

genererade positivare attityder. Åldersfördelningen på artiklarna är tjugo år, de 

representerades av England och USA och samma resultat framkom. Liknande 

resultat framkom i en studie från Singapore där Tay, Pariyasami, Ali och 

Rowsudeen (2004) menade att det fanns positivare attityder hos sjuksköterskorna 

som hade mer än tio års erfarenhet. Burns och Stuart (1991) påvisade att desto 

mer kliniska erfarenheter och kunskaper om ECT desto positivare var 

sjuksköterskornas attityder gentemot ECT och dess effektivitet. 

 

Omvänt resultat konstaterades i några studier då inget samband kunde ses mellan 

attityder och kunskaper. Bland sjukskötsköterskorna påverkades inte attityderna 

av antalet arbetade år och kunskaper som de hade. Detta stärks av ytterligare en 

studie som visade att attitydförändringar var lågt prioriterade bland 

sjuksköterskorna. Studierna utfördes i USA och Storbritannien och åldersspannet 

på artiklarna sträckte sig tio år tillbaka. Enligt Burns och Stuart (1991) är det 

viktigt att sjuksköterskorna rannsakar sina attityder och Løkensgard (2008, s. 216) 

menar att sjuksköterskorna bör inte förmedla sina attityder till patienterna. Detta 

kan resultera enligt Burns och Stuart (1991) att behandlingen blir mindre effektiv, 

då sjuksköterskorna som är osäkra eller negativa till ECT behandlingen för över 

känslorna på patienterna. 
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Förvånansvärt är det motsägelsefulla resultat angående attityder som framkommit 

i de studier från USA och Storbritannien. Båda resultaten speglar nyare och äldre 

studier ifrån samma länder. En intressant fråga är: går det att förändra attityder 

med utbildning och kunskaper? Alla människor är olika, några är väldigt 

förändringsbenägna och andra oavsett påverkan varken kan eller vill förändra sig. 

Var och en måste själva ta ansvaret för att arbeta med förändringar av sina 

attityder. Som sjuksköterskestudent och blivande sjuksköterska är det viktigt att 

ha ett professionellt förhållningssätt oavsett uppfattning. 

Kunskap om ECT behandlingen 

Resultatet visade olika kunskapsnivåer hos grupperna. I flera studier från 

Storbritannien och Nordamerika fanns positiva samband mellan kunskap, 

utbildning och erfarenhet hos både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. 

Generellt goda kunskaper fanns hos sjuksköterskor och ju längre erfarenhet de 

hade desto mer kunskaper fanns. Bland sjuksköterskestudenter ökade kunskapen 

inom en rad områden efter olika utbildningsformer. Dillon (1995) och Dowman, 

Patel och Rajput (2005) beskriver videopresentationer som ett alternativ till att 

sprida kunskaper. Broschyrer enligt Dowman, Patel och Rajput (2005) bidrar till 

att kunskaper förbättras. I en australiensisk studie (Munday, Deans & Little, 2003) 

framkom att sjuksköterskornas kunskaper och självförtroende ökade efter 

utbildning som riktades sig mot medicinska uppgifter och teknisk apparatur. De 

deltog i hantering av ECT anordningen, assisterade vid intubationen, hanterade 

hjärtstartare och tolkade elektroencefalografi.  

 

Resultatet visade varierande kunskaper bland sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter i både studier från USA och Storbritannien oavsett ålder. 

Kunskaperna är låga hos studenterna angående effekterna av behandlingen 

mycket information kommer från media. Kunskaperna om mortaliteten i samband 

med ECT utbildningen är låg och förbättrades inte efter de bevittnat behandlingar. 

Bland sjuksköterskorna finns önskemål om vidareutbildning de ej anser sig 

kompetenta att utföra sitt arbete. Munday et al. (2003) har kommit fram till ett 

liknande resultat i en studie där 82 % inte hade en formell ECT utbildning innan 

de tillträdde sitt arbete. Froimson et al. (1995) menar att sjuksköterskor skulle 
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själva ta initiativet till ökade kunskaper, genom en ständig dialog med kollegor 

som kunde bidra med nya kunskaper. Jacobsma (1991) kom fram till att nya 

sjuksköterskor ansåg samarbetet med erfarna kollegor som positivt. Olika sorters 

kunskapsbrister finns hos både nyutbildade och erfarna kollegor. Vidare kan 

kunskapsbristerna variera från individ till individ beroende på erfarenhet och 

intressen.    

 

Resultatet som visar att kunskap ökar med utbildning och erfarenhet är inte 

förvånansvärt. Som nyutexaminerad sjuksköterska med en grundutbildning i 

bakgrunden och ny i sin yrkesroll finns inte så mycket erfarenhet. Därför är det 

viktigt med kontinuerlig vidareutbildning då ny forskning ständigt utvecklas och 

idealen förändrades. De olika studierna från skiftande länder visar på olikheter 

gällande utbildningen och vidareutbildning. Detta bidrar till en svårighet att 

diskutera olika utbildningsåtgärder då respektive länder har olika förutsättningar. 

Det kan vara svårt att applicera resultaten på svenska förhållanden. 

Sjuksköterskeutbildningen som idag har en internationell prägling med ett 

betygsystem som gäller i delar av världen borde ha liknande inriktningar oavsett 

var den bedrivs. 

 

Omvårdnadshandlingar vid ECT behandling 

Resultatet visade att sjuksköterskorna försökte individanpassa omvårdnaden efter 

patienternas behov. Omvårdnadshandlingar innebär bland annat stöd och 

information till patienterna. Bland sjuksköterskorna varierade omvårdnaden och 

utfördes på olika sätt. Vissa ville inte utföra omvårdnaden, eftersom de ej ansåg 

att det tillhörde deras arbete. Några sjuksköterskor antog roller i omvårdnaden 

runt patienten vid ECT behandlingen som kan vara mer eller mindre fördelaktig 

för patienterna. Enligt Burns et al. (1991) börjar omvårdnadshandlingar i samband 

med att ECT presenteras av sjuksköterskorna för patienterna och anhöriga som ett 

behandlingsalternativ. Enligt Froimson et al. (1995) är effekten av ECT 

behandlingen bättre när god omvårdnad bedrivs. Sjuksköterskan ”botar” genom 

omvårdnadsåtgärder och de fokuserar på patienternas möjlighet till egenvård, oro 

och eventuell ångest. Enligt Dillon (1995) kan erbjudandet om besök i ECT 

rummet lindra oro. Patienterna kan genom sina sinnen känna atmosfären. 
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Som sjuksköterskestudent och blivande sjuksköterska är omvårdnaden vår 

profession och ska utföras med omsorg och respekt mot patienten oavsett 

vårdsituationer. Författarna har egna erfarenheter då omvårdnaden brustit hos 

kollegor och anser att de berörda måste ta ett eget ansvar och fundera på varför de 

valde yrket som sjuksköterska. En fråga har väckts kan negativ attityd till ECT 

hos en sjuksköterska påverka omvårdnaden? 

 

Detta är en värdefull studie då begränsad forskning har bedrivits inom ämnet 

sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters inställningar, kunskaper och 

omvårdnadshandlingar vid ECT. Därför är det viktigt att synliggöra detta ämne 

med en litteraturöversikt. 

 

Metoddiskussion 

Styrkan med studien är att den belyser ett ämne som det finns lite forskat kring, 

vilket dock har inneburit att det varit svårt att finna material. Alla tillgängliga 

databaser har sökts igenom, men endast ett fåtal artiklar har påträffats trots en 

mängd sökordskombinationer. Förutom åtta fulltextartiklar beställdes totalt tolv 

stycken artiklar och i skrivandets stund väntar vi fortfarande på två.  

 

Styrkan är att de valda artiklarna genomlästes, översattes och värderades 

individuellt. Därefter diskuterades de kontinuerligt, för att inte förbise innebörden, 

dock kan språkliga nyanser gått förlorade och tolkningar kan omedvetet ha gjorts. 

Svagheter gällande studien var resultatet som i vissa delar blev motsägelsefullt. 

Anledningen till det berodde på svårigheterna att finna material och sökningarna 

gjordes tillslut utan begränsningar. Sökorden inriktades också mot flera delar för 

att finna material. Några nordiska studier gick inte att finna det kan begränsa 

resultatet. Två av artiklar var daterade på 80-talet och det kan ses inaktuellt, dock 

visades de intressanta resultat som gjorde att de valdes. 

 

Svagheten gällande artiklarna är att resultatet är svårtolkat trots flerfaldiga 

analyser. Styrkan är trots svårigheterna på grund av materialet har en 

litteraturstudie genomförts. 
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Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att det finns lite internationell och ingen 

nordisk forskning inom ämnesområdena attityder, kunskaper och omvårdnad vid 

ECT. Det kan kopplas till den allmänna okunskapen om psykiatrin och rädslor 

som finns angående ämnet. Lika mycket forskning som bedrevs inom den 

somatiska omvårdnaden skulle bedrivas inom den psykiatriska. Då kanske synen 

förändras. Attityder, kunskaper och omvårdnad är minst lika viktigt i mötet med 

människor med psykisk ohälsa som i mötet med somatiskt sjuka människor. 

Gällande framtida forskning finns önskemål att belysa sambanden mellan dessa 

tre fokusområden attityder, kunskaper och omvårdnaden som kan vara tillämpbar 

inom den svenska sjukvården och riktad mot sjuksköterskor. 
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Kvalitetsvärderingstabell 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiens 
design 
kvalitet 

Arkan, B., &  
Üstün, B. 
2008 
Turkiet 

Utvärdering av 
omvårdnaden och 
patientnöjdheten genom 
utbildningen om ECT 
som gavs till 
sjuksköterskor som 
arbetade på en 
psykiatrisk avdelning. 

Kvantitativ, 
kvasiexperimentell, 
observationsformulär 
där omvårdnaden 
fastställdes vid ECT 
behandlingen och ett 
formulär över 
patientbelåtenheten 
angående 
omvårdnaden, före och 
efter utbildningen. 

Åtta sjuksköterskor 
deltog vid 52 st. ECT 
behandlingar mellan 
april – oktober 2006. 
Därefter utbildades de 
åtta sjuksköterskorna 
om ECT och 
omvårdnad vid ECT 
mellan november – 
december. Efter 
utbildningen deltog åtta 
sjuksköterskor vid 
ytterligare 52 ECT 
behandlingar mellan 
januari – mars.  

K-test, SPSS för 
Windows, 
version 11.0, 
Chicago, Ill 
packet program, 
t-test. 

Sjuksköterskornas totala 
omvårdnadspoäng ökade 
något i och med att det 
fick utbildning om ECT. 
Skillnaden i medelvärdet 
för omvårdnaden i ECT 
proceduren före och efter 
utbildning var statistiskt 
signifikant (p<0,05). 
Medelvärdet för 
patienttillfredsställelsen 
med omvårdnaden i ECT 
proceduren var 2,5 och 
efter 4,1 skillnaden i 
medelvärdet var statistisk 
signifikant. 

Grad I 

Byrne, P., 
Cassidy, B., & 
Higgins, P. 
2006 
England 

*Jämförelse av 
kunskaper och attityder 
till ECT i 6 olika 
grupper, medicin- och 
sjuksköterskestudenter, 
operation och 
psykiatrisjuksköterskor, 

Kvantitativ, 
frågeformulär, 
baserades på en pilot 
studie av 
medicinstuderande. 

593 st. medicin- och 
sjuksköterskestudenter, 
psykiatriker, 
anestesiolog, 
operations- och 
psykiatrisjuksköterskor. 

SPSS för 
Windows, 
version 10,0, 
likertskala, 
univariat analys, 
Mann-Whitney. 

Sämre kunskap bland 
sjuksköterskegruppen där 
psykiatrisjuksköterskor 
inkluderades. Inget 
samband fanns mellan 
kunskap och positiv 
attityd i 

Grad I 



Bilaga 3 

2 
 

anestesiologer och 
psykiatriker. 
*En undersökning av 
sambandet mellan låg 
kunskap och negativ 
attityd med hänsyn till 
deltagarnas 
professionalitet och 
personliga erfarenhet av 
behandlingen. 
*Tittade på olika 
professioner för att se 
om det fanns något 
samband mellan 
kunskap och attityd. 

sjuksköterskegruppen.  
Sjuksköterskestudenter 
hade signifikant lägre 
kunskapsnivå och mer 
negativa attityder än 
medicinstudenter trots att 
de fick vara med om 
ECT behandling 
förbättrades inte deras 
attityd. Hos 
psykiatrisjuksköterskorna 
fanns en låg kunskap 
som gav konsekvenser 
för att få informerat 
samtycke.  

Creed, P., 
Froimson, L., 
& Mathew, L. 
1995 
USA 

Fastställandet och 
placering av sjukhusen i 
North Carolina, 
bedömning av deras 
prägel och identifiering 
av ECT utbildningens 
teman som är mest 
användbart för 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ, 
tvärsnittsundersökning, 
strukturerade 
frågeformulär. 

24 av de 169 sjukhus i 
North Carolina, USA 
som erbjöd ECT till 
patienter deltog i 
studien. 

Deskriptiv 
statistik. 

Rutinerna på 
avdelningarna var i 
enlighet med 
Amerikanska psykiatri 
förbundets 
rekommendationer: men 
skillnader i rutiner 
identifierades. 
Omvårdnadsutbildningen 
med ämnen som 
relaterades till ECT 
utvärderades och 
rangordnades som de 
mest användbara för 
sjuksköterskegruppen. 

Grad II 

Gass, J. 
2008 
England 

Utvärdering bland 
psykiatrisjuksköterskor 

Kvalitativ, icke-
deltagande observation, 

20 st. 
psykiatrisjuksköterskor, 

Grounded Sjuksköterskornas 
agerande i ECT 

Grad I 
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som arbetade med ECT 
patienter. 

ostrukturerande 
intervjuer. 
 

4 st. studenter. theory metod. omfattade två roller: 
relations- och 
behandlingsrollen och 
två dilemman: den osäkra 
rollen och den osäkra 
relationen. Kärnkategorin 
”att vara där”, bestod av 
”engagerad”, 
”närvarande” och 
”oengagerade” förklarade 
sjuksköterskans funktion 
under ECT behandlingen, 
strategier mot 
svårigheter, och hur 
dessa strategier motsäger 
detta. Sjuksköterskornas 
förhållningssätt 
”undanglida” var sättet 
för att klara av 
situationen. 
Sjuksköterskans 
undanglidande sätt var en 
attityd för klara av 
patientkontakterna.  

Gass, J. 
1998 
Scotland 

Bedömning av 
kunskapsnivåer om 
ECT och 
sjuksköterskornas 
attityder mot ECT som 
behandlingsmetod. 

Kvantitativ, fall-
kontrollstudie, 
frågeformulär, 
bekvämlighetsurval. 

345 st. frågeformulär 
skickades ut  
(178 st.) 

Cronbach´s 
alpha 
koefficient, Chi 
square value, 
SPSS PC för 
Windows. 

Högre kunskapsnivåer 
var förenat långa 
erfarenheter inom 
områdena som 
sjuksköterskorna varit 
verksamma i. Dessutom 
fanns det stora 
variationer i den faktiska 
kunskapen angående 

Grad I 



Bilaga 3 

4 
 

kognitiva biverkningar. 
Attityder till ECT var 
beroende av vart 
sjuksköterskan arbetade 
samt hur mycket kontakt 
denne hade med 
patienterna som fick 
behandlingen. Större 
kunskapspoäng fanns 
bland de sjuksköterskor 
som svarade positivt till 
ECT.  

Janicak, P.G., 
Mask, J., 
Kestutis, 
M.S.W., 
Trimakas, A., 
& Gibbons, R. 
1985 
USA 

Attityderna till ECT 
jämfördes hos fyra 
olika grupper inom 
psykiatrin (psykiatriker, 
sjuksköterska, psykolog 
och socialarbetare) mot 
nivån av deras kliniska 
erfarenhet, kunskaper 
om ECT och 
professionella 
bakgrund.   

Kvantitativ, 
tvärsnittsundersökning, 
kunskaps- och 
attitydskala, 
frågeformulär, 
likertskala. 

200 st. 
(5 st.) 

ANOVA, 
Pearson. 

I alla grupperna fanns 
mera positiva attityder 
till ECT och ett samband 
fanns med ökade nivåer 
av kliniska erfarenheter 
och kunskaper. 

Grad I 

Lutchman, 
R.D., Stevens, 
T., Bashir, A., 
& Orrell, M. 
2001 
England 

*Jämförelser av 
attityder till och 
kunskaper om ECT 
mellan fyra olika 
grupper inom 
psykiatrin: psykiatriker, 
psykologer, 
sjuksköterskor och 
socialarbetare 

Kvantitativ, pilotstudie, 
tvärsnittsundersökning, 
frågeformulär, 
likertskala, 
Questionnaire of 
Attitudes and 
Knowledge of ECT 
(QuAKE). 

268 st. frågeformulär 
skickades ut  
(70 st.) 

Cronbach´s 
alpha, Guttman 
split-half score, 
Kruskal-Wallis 
test, ANOVA. 

Frågeformuläret visade 
signifikanta skillnader i 
attityderna till och 
kunskaperna om ECT 
behandlingen mellan de 
fyra olika grupperna. 
Psykiatrikerna hade mest 
kunskap följt av 
sjuksköterskorna, 

Grad II 
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* Undersökning om 
relationen mellan 
demografiska variabler, 
kliniska erfarenheter 
och attityder till/ 
kunskaper om ECT 
*Utvärdering om 
kunskaper och attityder 
med hjälp av QuAKE 
(Questionnaire on 
Attitude and 
Knowledge of ECT). 

socialarbetarna och 
psykologerna. Attityden 
var stabil.  

Oldewening, 
K., Lange, 
R.T., Willan, 
S., Strangway, 
C., Kang, N., & 
Iverson, G.L. 
2007 
Kanada 

Utvärdering av 
effekterna om ett ECT 
utbildningsprogram mot 
attityder till ECT. 

Kvantitativ, 
frågeformulär före och 
efter 
utbildningsprogrammet. 

73 st. 
sjuksköterskestudenter, 
21 st. omvårdnads- 
studenter  
(saknas). 

X2 
analysmetod.  

Efter ECT 
utbildningsprogrammet 
uppvisades en högre 
andel positiva attityder 
jämfört före 
utbildningen. Resultatet 
visade att attityderna till 
ECT blev mer positiva i 
de fall där personerna 
hade tillgång till 
utbildningen och 
erfarenheter. 

Grad I 

Poster, E., 
Baxter, L.R, & 
Hammon, C.L. 
1985 
USA 

Studie angående 
attityder och åsikter om 
ECT hos 35 st. 
sjuksköterskestudenter 
före de hade fått 
instruktioner  om ECT 
och dess 

Kvantitativ, 
frågeformulär, 
likertskala, 
utbildningsvideo. 

35 st. 
sjuksköterskestudenter.  

t-test. Det fanns en signifikant 
förbättring av den totala 
kunskapen och positivare 
åsikter om ECT efter 
utbildningen. 

Grad II 
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användingsområden. 

Wood, J.H., 
Chambers, M., 
& White, S.J. 
2007 
England 

Finna samband mellan 
psykiatrisjuksköterskors 
ECT kunskaper, deras 
medverkan vid ECT 
behandlingar och 
erfarenhet inom 
psykiatri, och deras 
attityd mot 
behandlingen. 

 

Kvantitativ, 
tvärsnittsundersökning, 
i första hand gjordes en 
pilot studie med 24 st. 
deltagare. Därefter 
gjordes ett 
bekvämlighetsurval, 
frågeformulär QuAKE 
(Questionnaire on 
Attitude and 
Knowledge of ECT), 
likertskala. 

556 st. frågeformulär 
skickades ut  
(345 st.) 

SPSS version 
14, t-test, 
Pearson, 
Cronbach´s 
alpha. 

Det fanns ett starkt 
samband mellan 
kunskaper och mer 
positiva attityder till 
ECT. Flera år inom 
psykiatrin, typ av 
befattning samt mer 
kontakt med patienter 
som genomgått ECT 
korrelerar med mer 
kunskap. Legitimerade 
sjuksköterskor hade mer 
kunskaper och positivare 
attityder än 
sjuksköterskestudenterna. 

Grad I 

 


