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Sammanfattning
Bakgrund. Barn och ungdomar drabbade av depressionssyndrom befinner sig i en
riskzon att i vuxen ålder få kroniska psykiska sjukdomar, som framöver kan leda
till sociala problem. Depression karakteriseras av nedstämdhet, men hos de yngre
kan den även visa sig i form av irritation och kroppslig smärta. Vid behandling
används psykofarmaka och terapier. Syftet: Att beskriva sjuksköterskans roll i
arbete med barn och ungdomar med depression. Metod. En litteraturstudie
baserad på 8 vetenskapliga artiklar. Resultat. Sjuksköterskans arbete med unga
människor med depression sker oftast i en grupp. Hennes/hans uppgifter är att
förebygga och upptäcka symtom på depression i tid samt att ge dem drabbade
rådgivning och det stöd de behöver. Vid bemötande bör hon/han skapa förtroende
hos den minderårige genom att visa respekt och undvika att ställa rutinmässiga
frågor. Det kan också uppstå vissa problem, exempelvis vid stor
generationsskillnaden mellan sjuksköterskan och det sökande barnet/ungdomen.
Detta kan leda till att de yngre undviker att söka hjälp för sina problem.
Diskussion. Sjuksköterskan har en viktig roll inom detta område, eftersom
hon/han är den första kontaktpersonen som de möter vid vårdtillfället. Detta möte
bör baseras på och med omsorg.
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Abstract
Background. Children and adolescents suffering from depression syndrome have
higher risk of having adult aged chronic mental illnesses, which further lead to
social problems. Depression is characterized by being depressed, but among the
young it can shows as the form of irritation and bodily pain. Psychotropic drugs
and therapies used as the treatment. The purpose: To describe the nurse’s role in
working with children and youths with depression. Method: A literature review
based on 8 scientific articles. Result: The nurses working with youth with
depression, often work in a group. Her/his information then is to prevent and
detect symptoms of depression in time and to give the affected counselling and
support their need. In response she/he should create confidence among the
child/youth by showing respect and by avoiding the routine or offensive
questions. There may be some problems, for example, when the generation gap is
big between the nurse and the applicant child/youth. This can lead to young
avoiding seeking help for their problems. Discussion. The nurse has an important
role in this area, because she/he is the first contact they encounter in care. This
meeting should be based on care.
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BAKGRUND
Depression är ett aktuellt diskussionsämne i dagens samhälle på grund av dess
inverkan på statens ekonomi. Allmänhetens arbetsinkompetens har höjts eftersom
sjukdomen debuterar hos allt yngre människor och detta drar med sig
konsekvenser i form av, till exempel höga kostnader (1). De barn och ungdomar i
åldersgrupp 7-20, som drabbas av depressionssyndrom, ligger i riskzon för att
problemen kvarstår och blir ett kroniskt tillstånd, som kan orsaka utveckling av
andra hälsokomplikationer och även andra psykiska problem i vuxen ålder. Detta
kan leda till att de får problem med det sociala livet, till exempel att komma in i
arbetslivet och skapa sociala nätverk (2). Ungdomarna erkänner själva, att när
nedstämdheten är under kontroll, ser de hur den har påverkat deras liv och att det
därefter leder till rädsla för att den skall återkomma (3).

Psykisk ohälsa omfattar olika psykiska sjukdomar t.ex. schizofreni, borderline och
manodepressivitet, där depression är en gemensam faktor som karakteriseras
framför allt av nedsatt sinnestillstånd. Depressionen är inte bara en del av den
psykiska ohälsan utan kan också vara en sjukdom i sig. Den kan värdesättas
utifrån intensitet av olika symtom som tomhet, oro, rädsla, osäkerhet och trötthet.
Detta kan leda till skuldkänslor, passivitet och koncentrationssvårigheter. Utifrån
uppkomsten av nämnda symtom görs bedömning då DSM-IV skala används vid
diagnostisering av sjukdomen. Upplevelser av nedstämdhet kan vara både
övergående och varaktiga, beroende på individen (4,5). Hos barn och ungdomar
kan nedstämdhet visa sig i form av irritation, aggressivitet och isolering men även
som kroppslig smärta (2,6). Tonåringar beskriver själva sin depression som att
leva i en mardröm och som en berg- och dalbana. Känslorna går upp och ner med
upprepade ångest attacker och smärtfulla moment (3).
Denna nedstämdhet kan leda till andra hälsoproblem som till exempel rökning,
alkohol och drogmissbruk samt olika typer av självskadebeteende (7).
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I dagsläget finns det flera olika behandlingsformer av depression som kan delas in
i två grupper, nämligen den farmakologiska behandlingen med antidepressiva
läkemedel och den icke-farmakologiska, terapi är exempel på sådan behandling.
Dessa alternativ kan kompletteras beroende av patientens tillstånd (4,5).

Depressionen orsakar framför allt lidande hos den drabbade samt hos dess
närstående (1). Den drabbade personen och dennes familj kan söka vård för
depressionen inom varje vårdsektor. Sjuksköterskans ansvarsområde är då att
identifiera patientens behov av omvårdnad. Detta sker bland annat genom samtal
med patienten och/eller dennes närstående. Därefter sker en bedömning av
omvårdnadsbehov, utifrån den enskildes situation samt vårdarens professionella
omdöme. Sjuksköterskan inom primär och öppenvården ansvarar dessutom för att
informera patienten och eventuellt dennes familj om det aktuella hälsotillståndet
samt om behandlingsalternativ som kan tillämpas i det individuella patientfallet
(7,8).
Skolan är ett annat område där sjuksköterskan arbetar med barn och ungdomar.
Hans/hennes uppgift är att upptäcka första symtom på ohälsa och ansvara för att
dessa symtom åtgärdas. Om det gäller psykisk ohälsa samarbetar hon på skolplan
bland annat med skolpsykolog, kurator, lärare och dessutom med övriga offentliga
instanser, till exempel öppenvård och sociala myndigheter (9). I dagens samhälle
har skolsköterskan ansvar för hundratals barn och ungdomar. Räcker dessa
insatser för att nå alla elever med behovet eller bara till den som själva söker
hjälp?

Skolsjuksköterskan och sjuksköterskan inom primärvården träffar unga människor
under hälsokontroller som sker under en kort stund. Under detta möte har
sjuksköterskan som uppgift att skapa en bild av hur den sökande mår. Kan då
sjuksköterskan identifiera första tecken på depression hos unga människor? Kan
hon skilja utifrån dessa tecken om personen drabbats av en tonårsdepression eller
om det rör sig om en mer allvarlig psykisk ohälsa? Hur går hon vidare med sin
bedömning?
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SYFTE
Syftet är att beskriva sjuksköterskans roll i arbete med barn och ungdomar i
skolålder med depression inom primärvården och skolhälsovården.

Sjuksköterskans roll i denna studie innefattar hennes/hans arbetsområde och
metoder.
Depression definieras som psykisk ohälsa i form av nedstämdhet.

METOD
Datainsamling och urval
Denna studie är en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar. Metoden
används för att få reda på existerande information rörande syftet samt studera
sjuksköterskans roll i arbete med barn och ungdomar i skolålder med depression.
Artiklar söktes i elektroniska databaser som PubMed, Cinahl och PsychINFO,
samt sökning manuellt med hjälp av referenser. Funnet material har lästs noggrant
och kritiskt granskats. Innehållsanalys enligt Forsberg tillämpades vid analysering
av texterna (10, 11).

En bred sökning på ämnet depression och nursing role genomfördes för att få
inblick i studier som tidigare gjorts. Vidare valdes artiklarna ut som motsvarade
kriterierna: att de skall beskriva resultatet av empiriska undersökningar inom
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ämnet, både kvalitativa och kvantitativa. De har dessutom granskats av en etisk
kommitté. För övrigt inkluderades artiklarna skrivna bara på engelska och svenska
för att minska risken för felaktig tolkning (10).

Innan sökningen påbörjades markerades publicering efter år 2000 och uppåt i
Cinahl1 och från 1995 to current i PsychInfo för att utesluta att artiklarna
publicerades tidigare eftersom de ansågs av författarna som inaktuella med tanke
på vetenskapens utveckling, därför används de inte i denna studie (10,11).
Resultatet av sökning med ord depression och nursing role i de olika databaserna
gav mellan 26 till över hundratals träffar. Vidare utfördes en specificerad sökning
med youth som sökord för att begränsa resultatet av sökningen till de artiklar som
besvarar det utvalda syftet. Detta gav från 3 upp till 80 träffar. I de databaser där
träffarna var över 50 användes exklusion med ord mothers och cancer på grund av
att de inte var relevanta till syftet. Slutligen gav sökningen i Cinahl 46 träffar, i
PsycInfo 4 och PubMed 54 (se bilaga 1).

Det genomfördes också sökning med hjälp av kombination depression and nurse
role. Den påvisade ungefär samma resultat som tidigare sökning.

Fyra artiklar har hittats via manuell sökning i referenser från de artiklar som
påvisades i sökning i databaser. Sökning på depression and nurse role/ nursing

1

Efter uppsatsen var färdigskriven har författarna fått reda på att det fanns möjlighet att ändra årtal

i Cinahl till 1995.
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role and child även med trunkering, gav träffar under hundratalet, men inga
artiklar valdes ut utifrån resultatet eftersom de inte svarade på syftet eller var inte
empiriska studier.

Dessutom utfördes två sökningar i Cinahl med ord som depression and school
nursing and youth samt med ord som primary health care. Detta gav 55 respektive
18 träffar.
Slutligen valdes åtta artiklar ut av resultatet för att de uppfyllde tidigare nämnda
kriterier. De artiklar som inte funnits tillgängliga på Internet i full text, beställdes
via Kristianstad Högskolas bibliotek.

Analys
Samlade artiklar lästes upprepade gånger för att få uppfattning av helheten.
Därefter skedde en noggrann läsning, sedan valdes det ut stycke som stämde med
syftet. Varje stycke analyserades enskilt, och därefter skrevs en kort
sammanfattning som förkortade innehållet. Detta utgjorde underlag till
sammanställningen av alla insamlade texter. De jämfördes med varandra för att få
inblick i skillnader och likheter. Utifrån sammanställningens resultat utfördes en
underkategorisering (av liknande begreppsinnehåll) för att få en översikt över
artiklarnas innebörd. Därefter delades underkategorierna upp i huvudkategorier:
upplysning och bedömning av symtom, arbete i teamet, rådgivning, information
om möjliga åtgärder och bemötande. Huvudkategorier speglar hela det insamlade
materialet (10).

RESULTAT
Resultatet baseras på fyra kvantitativa och tre kvalitativa studier samt en som både
är kvalitativ och kvantitativ, beskrivande sjuksköterskans arbetsområde samt
ungdomars upplevelser kring henne/honom. Resultatet presenteras under
rubrikerna:
•

Upplysning och bedömning av symtom

•

Sjuksköterskans roll i organisation
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•

Rådgivning och information om möjliga åtgärder

•

Sjuksköterskans roll utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv

Upplysning och bedömning av symtom
En av sjuksköterskans uppgifter är att vara uppmärksam på uppkomst av första
tecken på depression hos barn och ungdomar för att redan i tidigt stadium
förebygga eller åtgärda självskadebeteende och suicidförsök. Sjuksköterskan
följer allmänna riktlinjer vid bedömning av ungdomars och barns sinnestillstånd.
Genom att ställa två korta frågor:
1) Har du under senaste månaden känt dig nedstämd, deprimerad eller hopplös?
2) Har du under senaste månaden ofta känt brist på intresse och nöje när du gör
något?
Härigenom kan sjuksköterskan få inblick i det känslomässiga sinnestillståndet hos
de tillfrågade och identifiera över hälften av depressionsfallen. Om de tillfrågade
svarar ja på en av frågorna kan sjuksköterskan gå vidare i utredningen. Det kan
ske med hjälp av bedömningsskalor eller kliniska standardiserade intervjuer där
hon/han samlar in fakta kring depressionsfallen eller suicidtankar inom den
berörda familjen. Detta kan ha betydelse för vidare omvårdnad och behandling
eftersom depression påstås vara ärftligt. Baserat på insamlad information och på
sjuksköterskans professionella omdöme planerar hon/han sitt tillvägagångssätt och
eventuella åtgärder (12,13).
Preventivt kan hon/han framför allt förklara för tonåringar vad som händer i deras
kroppar under puberteten, hur detta påverkar deras mentalitet och vad som bör
iakttas (12,13).

Sjuksköterskans roll i organisationen
Enligt en engelsk studie ansvarar specialistsjuksköterskorna själva för vård av
barn och ungdomar med psykisk ohälsa bara till en viss del (14). En amerikansk
undersökning påvisade däremot att nästan en fjärdedel av sjuksköterskors ledare
och verksamhetschefer ansåg att sjuksköterskan inte hade någon roll i den typen
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av vård (15). Det som var gemensamt för båda studiernas resultat var att
sjuksköterskans huvudsakliga roll är att medverka i en grupp av vårdpersonal. På
de flesta primärvårdsverksamheter omfattar ett vårdteam en till två
allmänsjuksköterskor, en psykiatriker eller barnpsykolog, en läkare, samt en till
två social arbetare (14).

Eftersom sjuksköterskan sällan arbetar självständigt, är hennes/hans roll i arbete
med ungdomar med mental ohälsa att hänvisa till annan personal i verksamheten.
Hennes/hans roll kan inte vara mer omfattande på grund av att de allmänutbildade
sjuksköterskorna visar kunskapsbrist kring medicinering vid mental ohälsa och
har svårigheter att upptäcka tecken på psykiska hälsoproblem (15).

De flesta verksamhetschefer inom primärvård, som deltog i en studie, var
medvetna om att barn och ungdomars psykiska hälsa har försämrats under senaste
åren. Denna situation kräver därför utveckling av sjuksköterskans roll, så att den
blir högre än den är i nuläget för att kunna ge de minderåriga den hjälp de faktiskt
behöver. Trots det erkänner verksamhetscheferna, att under dagens ekonomiska
läge, är det omöjligt att etablera sjuksköterskans roll som självständig vårdare av
barn och ungdomar med depression. Det som krävs för denna etablering är
ändring av vårdsystemet och framför allt löneförhöjning, en högre utbildningsnivå
samt engagemang av ett större antal personal (15).

För barn och ungdomar med psykisk ohälsa organiseras aktiviteter, till exempel
läger, där det finns personal som är anpassad efter barn och ungdomars behov.
Sjuksköterskorna kommer från olika arbetsområden. Deras arbetsuppgifter på
lägret inkluderar att identifiera kontra att utesluta barnens och ungdomarnas
problem samt att kunna delegera och konsultera vid behov annan lämplig
personal. Val av åtgärder baserar hon på konsultationer av läkare, psykologer eller
annan behörig personal (13).
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Rådgivning och information om möjliga åtgärder
Skolsköterskornas vanligaste uppgifter, om det gäller barn med psykisk ohälsa, är
att erbjuda rådgivning eller kontinuerligt stöd till elever samt att förebygga olika
hälsoproblem. Hit hör bland annat rökning. Hon ansvarar för att informera sina
elever om kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av rökning, särskilt om det
gäller ungdomar med depression. Detta på grund av att det finns ett samband
mellan rökning och depression. Ungdomar som är deprimerade har lättare för att
börja röka. Likaså har de som redan röker lättare att bli deprimerade.
Skolsköterskan arbetar med att förebygga rökning, och erbjuder även hjälp till
dem som redan röker att kunna sluta. Hon/han erbjuder nikotinersättningsmedel
och ger förslag på andra hjälpterapier (15,16).

Skolsköterskan har som roll att förebygga och förbättra tonåringars fysiska,
psykiska och sociala funktioner. Till detta arbetsområde involveras även elevernas
familjer och övrig personal på skolan för att öka chanserna att uppnå målen. Till
preventiva åtgärder tillhör upplysningsprogram om symtomen på depression och
även information om när de drabbade bör söka hjälp. Eleverna och lärarna inom
skolan kan bidra till att skolsköterskan når fram till fler av de drabbade genom att
ställa frågan till individen om det finns någon i deras omgivning som visar
symtom på depression eller har självmordstankar. När skolsköterskan
uppmärksammar att någon har drabbats av nedstämdhet och inte verkar må bra,
tar hon/han kontakt med föräldrarna. Genom en diskussion försöker båda parter
komma fram till någon lösning. Sjuksköterskan kan då rekommendera föräldrarna
möjliga terapier och behandlingar samt hjälpa till vid kontakt med andra instanser
inom samhället (17). Själv kan hon/han lära ut till barn och ungdomar vikten av
motionens betydelse och hantering av stress. Hon/han kan även lära ut
avslappningsövningar för att eleverna ska få kontroll över sina kroppar och tankar
(13).
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Enligt en annan studie som genomfördes inom primärvård ansvarade
sjuksköterskor för vård av barn med fysiska hälsoproblem, men hade däremot en
obetydlig roll i undervisning eller rådgivning angående psykisk hälsa (15).

Sjuksköterskans roll utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv
Ungdomarna uppfattade skolsköterskans roll som en person som var lätt att prata
med, hon/han lyssnade på vad de sa, var trevlig och vänlig, samt höll sig lugn och
framför allt gav dem stöd (18). Skolsköterskan gav också sina besökare intryck av
att hon/han brydde sig om dem utan att döma och förstod deras problem. För vissa
elever var sjuksköterskan någon som står dem nära eftersom de känt henne/honom
sedan de var små och började skolan. Tack vare att skolsköterskan kunde erbjuda
eleverna konfidentiella möten skapade hon/han den trygghet som var en av
anledningar till att ungdomarna sökte hjälp hos henne/honom. Vissa av deltagarna
i studien kommenterade deras möte med skolsköterskan som:
She made me feel better about myself; it was a relief to tell
someone (s.242, 18).
I en annan studie där urvalsgruppen var ungdomar, som har lidit av depression i
tonåren, uttryckte de tillfrågade att sjuksköterskan inte hade någon ingen
betydelsefull roll (19). Detta baserade de på rädsla att söka vård, eftersom de var
rädda att få antidepressiv medicin som inte var verksam, men ändå kunde ändra
deras personlighet. Dessutom hade de ingen förtroende för sjuksköterskan och
övrig vårdpersonal på grund av osäkerheten kring konfidentialitet och att den
information de gav kunde användas mot dem i framtiden. En annan anledning till
att ungdomar inte vill söka hjälp för sina problem är en generationsskillnad mellan
sjuksköterska och tonåringar. Det leder till att deprimerade ungdomar inte vågar
prata inför henne/honom om sina problem, tankar och känslor. På grund av detta
uppstår det en viss barriär som minskar sjuksköterskans roll.

Möte med sjuksköterska och vårdpersonal uppfattades dessutom som meningslöst
på grund av att de inte hade förståelse för tonåringars situation i dagens samhälle.
Deltagarna i studien har uttryckt detta genom kommentarer som:
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”they are providing crappy advice; asking stupid questions,
condemning my lifestyle” (s. 159, 19).
En annan undersökning som baseras på intervjuer med tonåringar i ålder 13,5-18
år påvisar motsatsen, nämligen att de ville hellre vända sig till sjuksköterska än till
läkare. Därför var hennes/hans roll mer betydelsefull än läkarens. Sjuksköterskan
var inte lika koncentrerad på den medicinska aspekten av sjukdomen som läkaren
utan mera på deras känslomässiga behov.
She was not totally medically minded, and she just wanted to listen
to me, and so that made it so much easier because the doctors kind
of roll their eyes, make notes and sit there (s. 267, 3).

Tonåringar förväntade sig av sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal att de
visade respekt och förståelse utan att döma. Brist på detta kunde vidare leda till att
de inte ville fortsätta med behandlingen. Sjuksköterskans och vårdpersonalens roll
kunde ökas genom att de la fokus på själva personen och inte på sjukdomen.
Genom att behålla ett flexibelt synsätt och inte ge upp, kunde ungdomar få styrka
och känsla av värdefullhet. Detta kan enkelt uppnås med hjälp av rätt ställda
frågor från sjuksköterskan som exempelvis: hur upplever du din depression?
Tonåringar ansåg nämligen detta som en inledning till ett djupare samtal där de
kunde berätta om sina tankar och känslor, medan en enkel fråga:
Hur mår du, uppfattades som mer rutinmässig, där sjuksköterskan bara ville vara
artig (3).

DISKUSSION
Metoddiskussion
Till studien valdes databaserna: PubMed, Cinahl och PsychInfo eftersom dessa
omfattar flest publikationer inom omvårdnad. Cinahl gav mest träffar på artiklar
som kunde väljas till arbetet och därför uppfattades som mest användbara.
PsychInfo gav inga träffar alls trots att det förväntades ge flest på grund av att den
omfattar alla skrivna artiklar kring ämnet psykiatri. Sökningen i databaser gav få
träffar som stämde med syftet, trots att den har gjorts i tre databaser och med olika
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sökords kombinationer. Användning av trunkering uppfattades inte ha varit till
någon hjälp eftersom det gav ännu mindre resultat.

Syftet har ändrats några gånger under skrivtiden. Anledningen är att det inte har
funnits passande artiklar. Även vid nuvarande syfte har få artiklar funnits, detta
kan vara på grund av att det inte finns så många studier som genomförts bland
barn och ungdomar inom detta ämne. Att forska bland omyndiga är mer arbetsoch tidskrävande samt kan ifrågasättas av många utifrån den etiska aspekten. En
annan anledning till att få undersökningar görs, kan vara att det inom vård av
minderåriga undviks att sätta diagnosen depression, på grund av att det kan
komma att följa dem under hela livet.

Möjligtvis kunde mer artiklar ha hittats om tidsbegränsningen inte hade tillämpats
i denna studie, men undersökningar från tidigare år än 1995 kan uppfattas
oaktuella idag. Det finns flera anledningar till det. Bland annat att depression
bland barn och ungdomar inte har uppmärksammats i sådan utsträckning som idag
och att omyndigas rättigheter har ökat. I dagsläget lyssnar vuxna mer på de yngre
och visar intresse för deras åsikter och välbefinnande.

Det har inte hittats några studier skrivna på svenska eller genomförda i Sverige.
Det kan ifrågasättas huruvida denna studie kan överföras till Sverige. Problemet
med undersökningarna gjorda i andra länder är att det finns skillnader i
vårdsystemen. Trots det anses resultaten ändå tillförlitliga. Studierna från olika
länder påvisade att oavsett sjuksköterskans arbetssätt och ansvarsområde, så har
hon/han samma mål- att upptäcka tidiga symtom på depression och mental ohälsa
samt att informera om möjliga hjälpåtgärder.

Till denna litteraturstudie valdes artiklar skrivna på engelska som idag är det
universala språket inom vetenskapen. Då de flesta forskarna vill nå så många
läsare som möjligt, publicerar de sina studier just på engelska. Dessutom påverkar
kulturen varje samhälle och denna studie har till syfte att vara överförbar till
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Sverige, därav inkluderas bara undersökningar från länder med liknande kultur.
Detta kan till viss del begränsa denna uppsats giltighet eftersom det möjligtvis kan
finnas studier på andra språk och andra länder som kan påvisa andra fakta och
leda vidare till andra slutsatser. Å andra sidan, som det nämnts tidigare, behärskar
båda uppsatsförfattarna engelska och svenska bäst och detta eliminerar risker för
feltolkningar av artiklarna.

Studien grundas på fyra kvantitativa och fyra kvalitativa studier beskrivande
sjuksköterskans arbetsområde utifrån sjuksköterskans och ungdomars perspektiv.
Kvantitativ data påvisade information angående sjuksköterskans arbetsuppgifter
eller brist på sådana samt arbetssätt. Medan kvalitativ data visade
barns/ungdomars egna upplevelser och deras förväntningar kring möte med
sjuksköterskan samt hennes roll i deras vård. Kvalitativa studier gav mer fakta
utifrån barns/ungdomarnas egna perspektiv, medan kvantitativa gav mer generell
information.

Resultatdiskussion
Kari Martinsen definierar omvårdnad som omsorg och sjuksköterskan bör
koncentrera sig på patientens nuvarande situation och försöka hjälpa henne/honom
utifrån det. Sjuksköterskans arbete skall ha som mål att stärka patientens
egenförmåga att klara av sjukdomen. Omsorg innebär vid möte med patienten, att
se människan i helhet, visa respekt och opartisk empati (20).

Barn och ungdomar uppger att sjuksköterskan kan visa omsorg bland annat genom
att lyssna och att ställa rätt frågor. Slutna frågor uppfattas av denna grupp som
rutinmässiga, medan öppna frågor inleder längre och givande dialoger. När någon
lyssnar på dem och de får berätta om sina problem, känner de sig bättre mentalt
och deras ångest lindras. En viktig faktor under samtalet är att sjuksköterskan
visar sympati för den minderårige och framför allt att inte dömer eller ger dem
skuld för sina problem (21). Eftersom depression innebär nedsatt självförtroende
samt nedstämdhet, är det viktigt att se den drabbade individens inre sida och
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framför allt dennes känslor. Detta kan ske med hjälp av samtal som
sjuksköterskan kan erbjuda. Det är en av anledningarna till att barn och ungdomar
hellre vänder sig till sjuksköterskan än läkaren, som koncentrerar sig mer på den
medicinska aspekten och behandlar utifrån det. Barn och ungdomar kan själva ge
den väsentligaste informationen om hur de mår eller hur de upplever sin ohälsa,
vilket utgör grunden för valet av omvårdnadsåtgärder. Depression är en av de
psykiska sjukdomarna som upplevs väldigt individuellt och inte kan generaliseras,
därför att symtomen visar sig i olika former. Sjuksköterskan bör kunna leva sig in
i individens livssituation, för att kunna förstå och ge en bra omvårdnad. Det som
kan vara problematiskt med detta är generationsskillnader, olika värderingar samt
kulturella skillnader. Öppna frågor och dialog skapar utrymme för personen att
berätta om sin livssituation, känslor och problem. Med slutna frågor kan detta inte
uppnås. Tyvärr gör tids- och personalbrist att det kan vara problematiskt att
erbjuda varje drabbad möjlighet till en tillfredställande konversation.
Sjuksköterskorna har i allmänhet en stressig arbetsmiljö och detta ökar risken för
otillräcklig vård. Dessutom kan det leda till att de missar de första symtomen på
de drabbade som inte själva vågar ta kontakt med vården. Detta kan påverka
hjälpinsatsen.

En studie påvisade att generationsskillnaden mellan sjuksköterskan och de
sökande barnen/ungdomarna kan orsaka barriärer mellan dessa, och hindrar god
vård. Det är motsatsen till de andra undersökningarna som visade att
barn/ungdomar hellre ville ha kontakt just med sjuksköterskan. Enligt oss kan det
vara så att om sjuksköterskan eller den sökande är reserverad gentemot den andre,
så förhindrar det samarbetet. Om den drabbade känner att sjuksköterskan på något
sätt nervärderar dem, vill de inte öppna sig och delge sina problem för
henne/honom. Därför anser vi att sjuksköterskan bör ha det i åtanke redan vid
första mötet och visa empati, som Kari Martinsen formulerar i sin
omvårdnadsteori. Ibland kan det vara svårt för sjuksköterskan att bortse från sina
egna värderingar, men en god omvårdnad baseras på respekt där patientens bästa
står i fokus. Johansson och Lundman genomförde en undersökning bland patienter
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inom psykiatrin där det påvisades att de vill bli bemötta med respekt och omsorg,
till exempel genom att visas uppmärksamhet. Det uppskattades när personalen gav
dem frihet och möjlighet till självbestämmande (22).

Vid vård av barn och ungdomar har familjen stor betydelse, eftersom den ansvarar
för de minderåriga. Det som drog till sig vår uppmärksamhet, var att ingen av de
funna studierna har beskrivit familjens och det sociala nätverkets betydelse i
omvårdnaden, ej heller samarbetet mellan den drabbade och sjuksköterskan.
Anhöriga kan vara en givande källa för insamling av information angående
sökandens tillstånd, eftersom de umgås med honom/henne i vardagen och märker
personlighetsförändringar. Dessutom kan de medverka i behandlingen för att
uppnå positiva effekter (7). Därför kan det vara av betydelse att fördjupa sig i
forskning om familjens roll vid omvårdnad av barn och ungdomar med
depression.

I resultatet framkom att sjuksköterskans roll kan variera beroende av
arbetsorganisation inom olika verksamheter. Skolsköterskan arbetar i regel
självständigt och tar ansvaret för barnens och ungdomarnas hälsa. Hon/han kan i
viss mån samverka med övrig personal inom skolan, men det är ändå hon/han som
ansvarar för bedömning och eventuella åtgärder angående elevernas hälsotillstånd.
Inom primärvården har sjuksköterskan en betydligt mindre roll, eftersom
personalstyrkan är mer omfattade. Arbetet sker mestadels mer gruppvis och
medlemmarna har som uppgift att komplettera varandra. Det visade sig i vissa
undersökningar att allmänutbildade sjuksköterskor inte har tillräckliga kunskaper
kring vård av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Dessa brister i utbildningen
bör åtgärdas med tanke på att det psykiska välbefinnandet hos denna patientgrupp
har försämrats. Dessutom påvisade studierna att sjuksköterskan inom primärvård
bara kan nå dem som själva söker hjälp för sina hälsoproblem. Kroppsliga besvär
är den vanligaste anledningen till besök hos henne/honom. Under dessa korta
möten bör hon/han vara observant och utifrån sina iakttagelser kunna identifiera
första symtom även på psykiska problem. För att detta ska vara möjligt behöver
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hon/han innefattande kännedom inom ämnet. Skolsköterskans ansvarsområde
omfattar däremot en närmare kontakt just med barnen och ungdomarna, även de
friska. Lärare och annan personal inom skolan har en bidragande roll i att tidigt
upptäcka psykiska förändringar hos elever. Detta samarbete är en fördel i och med
att skolsköterskan ansvarar för många studerande. Eftersom författarna inte har
fått fram några studier som beskriver att sjuksköterskans insatser är tillräckliga
eller inte, därför är det svårt att diskutera om hennes/hans arbete bör förbättras på
något sätt. Det hade varit intressant att få reda på hur många av de barn och
ungdomar som drabbas av depression, får den hjälp de behöver. Det kan ha
betydelse inte bara för sjuksköterskan utan även för hela vården.

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras, att sjuksköterskan har en nyckelroll i arbetet
med barn och ungdomar. Trots att hon arbetar i ett vårdteam, så är hon/han oftast
den första kontaktperson de möter. Den minderåringen vänder sig i första hand till
sjuksköterskan för att få hjälp eftersom hon är lättillgänglig och lätt att prata med.
Problemet uppstår på grund av hennes/hans brist på kunskap och hon/han missa
de första tecknen på depression. Dessutom kan det vara svårt för henne/honom att
bedöma när den unga människan behöver professionellt hjälp eller om det bara rör
sig om ett tillfälligt tillstånd. Sjuksköterskan bör därför känna till hur depression
visar sig hos barn och ungdomar, för att kunna identifiera dess specifika symtom
och eliminera felbedömningar. Därför finns det behov av vidare forskning inom
området, framför allt utifrån barns och ungdomars perspektiv. Ju fler
undersökningar angående upplevelser av depressions symtom, desto bättre
kunskap kring det som kan leda till att de drabbade får bättre hjälp. Förutom detta
bör det studeras vilka omvårdnadsbehov de unga har för att skapa grunden till en
bra omvårdnad.

Slutsatser
Sjuksköterskans roll kan skiljas inom olika verksamheter. Skolsköterskan har
betydligt mer ansvar i arbetet med barn och ungdomar med depression än en
allmänutbildad sjuksköterska. Detta är en följd av skillnaden i utbildningsnivå.
Enligt de minderåriga är det viktigt att de blir bemötta med respekt. I studierna
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uttryckte de sina behov av att få känna att sjuksköterskan verkligen bryr sig om
dem och är villig att hjälpa dem utan att döma. Kari Martinsens omvårdnadsteori,
som handlar om omsorg och att se människan i patienten, kan då vara till hjälp för
sjuksköterskan och övrig vårdpersonal i arbetet med barn och ungdomar med
depression. Martinsens filosofi kan vara till hjälp i etablering av en bra relation
med de yngre trots generationsskillnaden.
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omöjligt pga. brist på finanser
och utbildning hos
allmänutbildade sjuksköterskor.
Ojämnt fördelad antal
representanter från olika vård
professioner i teamet (flest
sjuksköterskor, minst
psykoterapeuter). Medeltid som
barnen tillbringade med
primärvårdens mentala arbetare
var 35 min.
76,6 % av eleverna som deltag i
studie och fullföljde program
uppgav att de var mer medvetna
om första symtom på depression,
71,6% uppgav att de visste hur
de kan hantera depression eller
självmordstankar samt att de
visste hur kan de hjälpa någon
med sådana problem.
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Case-finding
instruments for
depression.
Two questions
as good as
many.
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Issues and
innovaltions in
nursing
practice.
Living in the
shadow of
fear:
adolescent´s
lived
experience of
depression

program.
Att kontrollera
validitiet av
två frågors
formulär
angående
depression och
att jämföra
med andra sex
frågors
instrumenten.
Att få
förståelse av
hur det är att
vara tonåring
och leva med
depression

Resultatjämförelse av
två- och olika
flerfrågors formulär,
användes som kriterier
vid diagnostisering av
depression; akutklinik i
San Francisco

Tvåfrågors formulär och andra
typer av frågeformulär som
används under standardiserade
intervjuer vid diagnostisering av
depression skickades till
patienterna med psykiskohälsa
(mani och schizofreni
exkluderades)

96 % av tillfrågade svarade på
tvåfrågors formulär påvisade 57
% giltighet och andra
instrumenten påvisade giltighet
mellan 51-71 %. Tvåfrågors
formulär är lika användbar vid
diagnostisering av depression
och är mindre tidskrävande.

Öppna slutna intervjuer
som spelades in på
bandspelare, av 14
tonåringar i ålder 13.518 år som har blivit
diagnostiserade med
depression. Intervjuerna
gjordes i en stad i västra
Kanada mellan juli
2001- juni 2002.

Hermoneftisk Phenomenologiskt
van Manen. Intervjuerna som
spelats in analyserades och
lyssnades igenom flertal gånger
då anteckningar och noteringar
gjordes.

Hur tonåringar med depression
upplever sina erfarenheter av
depression, hur de hanterar
rädslan av sjukdomen och att
den ska återkoma. Hur de
uppfattar omvärldens bemötande
av dem.

