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Förord 
 

Jag har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården i Värmland under många år. Mina 

förkunskaper innehåller erfarenheter från samarbete med läkare inom både den slutna (sjukhus) och 

den öppna vården (primärvård). Läkare möter ofta psykisk problematik, livsproblematik och andra 

psykosociala problem hos sina patienter, ofta i kombination med andra kroppsliga åkommor. Detta 

sker inom en organisation och inom ett utbildningssystem med huvudsaklig biomedicinsk 

dominans. Funderingar som funnits under lång tid är hur den enskilde allmänläkare upplever att 

med de förutsättningarna arbeta med ohälsa som huvudsakligen inte har organiska orsaker som 

grund.  

   

Jag har i föreliggande studier försökt att sätta mina förkunskaper åt sidan. Min ambition har varit att 

närma mig intervjupersonerna och deras egen ”värld” kring dessa frågor med ett så öppet, 

förutsättningslöst och undersökande sinnelag som varit möjligt.  

 

Den här studien är ett examensarbete som ingår i en legitimationsgrundande psykoterapeut-

utbildning vid St Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndals Högskola, Stockholm. Jag vill framföra 

ett stort och uppriktigt varmt TACK till handledare Bengt Elwin samt examinator Teci Hill  för stöd 

och hjälp i arbetet med denna studie. Ett lika stort och varmt TACK vill jag också överlämna till de 

läkare som varit villiga att bidra med dyrbar arbetstid samt med egna, värdefulla erfarenheter och 

upplevelser. Utan deras medverkan har den här studien kanske inte varit möjlig att genomföra!  

 

 

 

 

 

Forshaga 2012-05-10 

 
 Ingvor Ericsson 
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           Sammanfattning/abstract 

 
Socialstyrelsen anger i en Hälso- och sjukvårdsrapport från 2009 att mellan 20-40% av 

befolkningen lider av psykisk ohälsa. Primärvården är första linjens sjukvård dit 

allmänheten förväntas vända sig vid ohälsa, även psykisk ohälsa. Studien syftar till att 

undersöka hur fem allmänläkare i Värmland beskriver det professionella mötet med 

patienter med psykisk ohälsa. Frågeställningen har varit hur allmänläkare beskriver sitt 

arbete och mötet med patienter som söker för psykisk ohälsa. En annan fråga som 

undersöks är hur samma läkare uppfattar primärvårdens möjligheter att ge god psykisk 

vård.  

 

 

I studien, som är en kvalitativ undersökning, har fem kliniskt verksamma distriktsläkare 

från Värmland deltagit. De teman som utkristalliserats efter tematisk bearbetning är 

upplevelser kring den egna professionella hållningen, förutsättningar och begränsningar 

samt primärvården som första linjens vårdinstans. 

 

 

Undersökningen visar på vikten att få till en bra samarbetsallians med patienten. Det  

gäller för övrigt vid all typ av ohälsa, inte bara den psykiska. Gränsdragningen för det 

medicinska  uppdraget och ansvaret poängteras. Läkarens uppgift är att identifiera och  

förstå problemet samt föreslå adekvat behandling. Att bedriva någon slags samtalsterapi 

har man varken kompetens eller  tid med. Frustrationen över brist på egna stödåtgärder, t 

ex remissmöjligheter till psykiatrisk klinik, är uttalad. Fortbildning och handledning inom 

området psykisk ohälsa är i det närmaste obefintlig. Den är dock efterfrågad under 

förutsättning att erforderlig tid också avsätts för ändamålet. Primärvårdens möjligheter att 

erbjuda adekvat vård anses som god men begränsad till de tillstånd som inte är allt för 

komplicerade. 

 

 

 

Nyckelord; psykisk ohälsa, professionell hållning, empati, läkar-patientrelation.  

 

Key words; psychic illness, professional posture, empathy, doctor-patient-relation. 
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 INLEDNING              

Socialstyrelsen anger i Folkhälsorapporten 2009 att mellan 20-40 % av befolkningen lider av 

psykisk ohälsa. Rapporten visar också att det framförallt är kvinnor i åldrarna 16-34 år som lider av 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Psykisk ohälsa beskrivs som det största lidandet i världen 

och ett nederlag för mänskligheten (Kleinman, 2009).  Primärvården är första linjens sjukvård dit 

allmänheten förväntas vända sig vid ohälsa, även vid psykisk ohälsa. Socialstyrelsen fastslog 2010 

i de nationella riktlinjerna att behandling vid kriteriet lindrig till måttlig depression och ångest, i 

första hand skall vara psykologisk behandling.  

Läkare inom primärvården har de senaste åren mött allt fler patienter med olika psykiska diagnoser 

med varierande vårdtyngd. Många gånger presenterar patienten kroppsliga symtom vid 

läkarkonsultationen men under undersökningen framträder ofta psykiska problem som 

huvudproblemet.  

Läkarkontakten med patienten omfattar själva bemötandet, relationen, och den medicinska 

uppgiften som innebär en strävan att lösa patientens medicinska problem. Under senare år har 

medvetenheten ökat kring vikten av ett mer psykosocialt förhållningssätt i läkarpatientrelationen. 

Att skapa en bra relation och en trygg miljö är väsentliga delar i möten med vårdtagare. I de flesta 

konsultationerna torde det finns något slags psykoterapeutiskt förhållningssätt hos läkaren då 

patienters symtom ofta har inslag av ängslan och oro. Läkar-patientrelationen är en nödvändig del 

av bemötande och behandling och kan inte åstadkommas enbart via teknisk färdighet. Omsorgen 

om relationen förutsätter en förmåga att vara empatisk och att kunna kommunicera empati 

(Giacomo dÉlia 2002). 

 

Sjukvården i Sverige, och därmed primärvården, regleras ytterst från Hälso- och sjukvårdslagen. 

Lagen anger som ett övergripande mål att alla skall ha lika rätt till vård. Sjukvården skall också 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård samt att den som har störst behov av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde.  

Psykisk ohälsa medför stora kostnader för samhället och inte minst för den enskilde individen. 

Detta i form både av ekonomiskt avbräck men också i form av lidande och minskad livskvalité som 

följd. Det har därför varit intressant att göra en studie kring hur vårdgivare själva, i det här fallet 

allmänläkare, uppfattar det egna arbetet kring omhändertagande av psykisk ohälsa samt vilka 

möjligheter öppenvården har att erbjuda adekvat vård. Öppenvården eller primärvården är den 

organisation i hälso- och sjukvården som man som allmänläkare är yrkesverksam inom.   
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2. TEORETISK BAKGRUND 

Det finns olika psykodynamiska teorier som kompletterar och överlappar varandra när det gäller 

förståelse kring hur vi tillägnar oss medkänsla och förståelse för andra människor. Teorierna, som 

har ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, gör det möjligt att förstå hur vi kan skapa goda, 

mänskliga relationer. Empati är en viktig ingrediens i skapandet av en god behandlingsrelation. Den 

samarbetsallians som utmärker en god läkarpatientrelation, i likhet med en god psykoterapeut-

patientrelation, beskrivs nedan ur ett psykodynamiskt perspektiv. En utvecklad empatisk hållning är 

också en av grundpelarna i det professionella förhållningssättet, varför detta begrepp litet närmare 

beskrivs från de aspekter som har relevans för den här studien.     

 

2.1 Det professionella förhållningssättet 

Vad kännetecknar ett professionellt förhållningssätt? 

Ulla Holm (Holm,1995) beskriver yrkesidentiteten som grunden i ett professionellt 

förhållningssätt. Via yrkesutbildning skaffar man sig kunskap, teoretiskt och praktiskt. När man 

sedan använder kunskaperna i det praktiska arbetet uppstår tillsammans med förvärvade 

erfarenheter, en ”förtrogenhetskunskap”. Förutom de kunskaper som man tillför sig under 

yrkesutbildningen är det också önskvärt att man får med sig en uppsättning av etiska regler som 

kan vägleda ens handlande. Sammantaget växer en yrkesidentitet fram. Den innehåller dels en 

värdering på yrket ur ett samhälleligt perspektiv, olika yrken värderas olika. Yrkesidentiteten 

bidrar också till en känsla kring vilka förpliktelser och etiska regler som gäller för det egna yrket. 

Identiteten kan också hjälpa till/vara ett stöd när man utsätts för press eller har olika alternativ, att 

fatta/välja rätt beslut (Holm, 1995). 

Holm (1995) menar att vårdgivaren skall ha kunskaper och kunna använda dem på ett adekvat sätt. 

Han/hon skall också anstränga sig i sin vilja att hjälpa. En människa/patient som är i behov av 

professionell hjälp är redan i beroendeställning. Vårdgivaren får aldrig signalera att hon/han är 

”förmer” än patienten. Denne har alltid rätt att mötas av respekt. Respekten i kontakten har stor 

betydelse och påverkan på människors självkänsla och självbild. Om vårdgivaren skall kunna 

samarbeta med patienten på ett sätt som utmärks av tillit, måste patientens självkänsla vara så 

positiv som möjligt. Ibland handlar vårdgivarens respekt om gränssättning. Holm menar att om 

inte det sker, kan signaler om bristande tilltro till den andres resurser sändas ut (Holm, 1995).  

Holm (Holm, 2009) definierar professionell hållning på följande sätt: 

 
Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar 

patientens/klientens legitima behov – inte av de egna behoven, känslorna och impulserna (Holm 

2009, s.51). 

 

Hon menar vidare att det krävs en speciell motivation för att i den professionella yrkesrollen kunna 

avstå från egna psykologiska belöningar, så som bekräftelse och behovet av att känna sig omtyckt. 

Det kräver att man utvecklar attityder och värderingar som gör att andra handlingar och hållningar 

känns belönande. Holm (2009) menar att en del av professionaliseringsprocessen handlar om en 

sådan utveckling. 

 

Ulf Lindström (Lindström, 1998) beskriver professionell hållning som en förmåga att känna och 

visa empati. Samtidigt som man kan känna och visa empati måste man samtidigt hålla en distans 

till patientens problem och reaktioner. Detta för att man utifrån sitt professionella kunnande skall 

kunna vara till stöd och hjälp med medicinska, psykologiska och sociala kunskaper. 
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Den empatiska förmågan framhålls också av Ottosson (1999) som kärnan i en god läkare-

patientrelation, som en grundbult i ett professionellt förhållningssätt. Det är både en fråga om etik 

men också en nödvändighet för att patienten skall kunna dra nytta av läkarens insats. Den 

terapeutetiska färdigheten, att skapa en god relation, spelar stor roll för hur patienten upplever sig 

nöjd med läkarkontakten. Det kan även påverka följsamhet av ordinationer av läkemedel. Flera 

forskare har menat att den trygghetsskapande relation som läkaren utvecklar till patienten har gått 

hand i hand med den mest använda medicinen, nämligen läkaren själv. Man kan säga att själva 

mötet med läkaren har en läkande funktion (Ottosson, 1999).  

 

Empati innehåller både känslomässiga och intellektuella delar. Vårdarens syn på sin egen yrkesroll 

kan komma att påverka om han/hon har ett empatiskt sätt eller inte. Om vårdaren uppfattar att 

hans/hennes roll är att vara snäll, behövs inget inkännande av patienten. Fokus kommer då att ligga 

enbart på den egna funktionen i relationen. Bristande kunskap i hur man ska kunna hjälpa den andre 

att hantera sina känslor kan också komma i vägen för ett empatiskt beteende. (Holm, 1995).   

 

Barbro Holmdahl (Holmdahl, 1995) menar likaledes att för att få en bra professionell hållning är 

självkännedom, empati och kunskap hjälpmedel. Det mest överlägsna hjälpmedlet är dock att vilja 

sin medmänniska väl, att vilja gott och att praktiskt handla därefter. Holmdahl menar att 

professionell hållning kan läras in. Vägen dit går via utbildning, livserfarenhet, teoretisk kunskap, 

känslomässig mognad och handledning. 

Ottosson (Ottosson, 1999) menar att i en professionell hållning ingår, förutom att ha empati, att vara 

medmänsklig och att erbjuda tillräckligt mått av patientcentrering. I grunden handlar det om att 

hjälpa och att tjäna patienten, men inte att betjäna patienten. Den professionella hållningen 

förutsätter att läkaren strävar mot att öka sitt eget självmedvetande. Om läkarens egna känslor och 

behov förblir omedvetna riskerar de ändå att uttryckas på ett eller annat sätt utan att läkaren själv är 

medveten om det. I vissa aspekter är läkarens och patientens behov samma, till exempel när det 

gäller att komma fram till rätt diagnos och en verksam behandling. 

 

Förhållningssätt inom läkekonsten kan historiskt sett beskrivas utifrån två olika synsätt, ett 

paternalistiskt förhållningssätt och/eller en patientcentrerat hållning.  

2.1.1 Paternalistisk hållning 

Det paternalistiska förhållningssättet har huvudsakligen historiskt präglat det medicinska 

utövandet. I medicinsk paternalism är läkaren experten och vet därför mest om vad patienten 

behöver. Läkarens roll är att ge råd och ordinationer till patienten och patientens roll är att följa 

dessa. Läkaren tar initiativ och styr samtalet genom konsultationens alla faser. Han behåller denna 

roll genom utredning, diagnos och ordination (Wåhlin, 2010). 

2.1.2. Patientcentrerad hållning 

Patientcentrerad hållning är ett samlande begrepp för en behandlares förmåga att få fram orsaker 

till patientens besök. Detta inbegriper även att lyfta fram patientens förväntningar, föreställningar 

och rädslor. Förmågan till kommunikation är avgörande (Ottosson, 1999). I en patientcentrerad 

hållning ses läkarens personliga egenskaper som betydelsefulla i yrkesutövningen samt att det finns 

ett biopsykosocialt perspektiv på patientens problem (Wåhlin, 2010). Den patientcentrerade 

konsultationen där läkaren försöker sätta sig in i patientens upplevelser, föreställningar och 

farhågor, är ett viktigt verktyg för primärvårdsläkaren (McWhinney, 2004).  
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Kopplingen mellan empati och förhållningssätt knyts ihop elegant och överskådligt av Dock J och 

Mattson B (2005/2006) på följande sätt: 
Empati utgör förmågan att fånga upp och förstå en annan människas känsla och att vägledas av den i 

kontakten. Att i ett patientmöte balansera mellan närhet och distans, mellan känsla och intellekt, 

mellan att vara försiktig och modig, är några grundförutsättningar. Empati kommer också till uttryck i 

graden av person- eller patientorientering (Dock J & Mattsson B; 2005/2006).  

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Allians 

Bordin (1979) presenterade i mitten av 70-talet en alliansmodell som flyttade alliansbegreppet från 

det mer traditionella psykodynamiska perspektivet till en mer generell modell. Syftet med den 

manövern var att kunna mäta alliansbegreppet i olika former av psykoterapi. Bordin menade att det 

är det gemensamma samarbetet mellan klient och terapeut och parternas ömsesidighet, som är den 

viktigaste komponenten i psykologisk behandling. Kvaliteten på de här faktorerna påverkar 

utvecklingen av alliansen. Bordins teori om arbetsalliansen innehåller tre komponenter som 

interagerar med varandra, tasks, goal och bond. Tasks handlar om de av klient och terapeut 

ömsesidigt definierade uppgifterna som skall genomföras under behandlingen, vilka syftar till att 

hjälpa klienten. Bonds beskriver den affektiva kvaliteten mellan terapeut och klient och som är 

avgörande för om klienten känner sig förstådd, respekterad och värdefull. Här handlar det om en 

utveckling av ett empatiskt band mellan klient och terapeut och som bygger på acceptans, 

ömsesidighet, tillit och förtroende. Goals syftar till att klient och terapeut är överens om målen med 

behandlingen. Det innefattar också de kort- och långsiktiga förväntningarna på behandlingsutfallet. 

Bordin (1979) menar att en fungerande allians med nödvändighet måste bygga på dessa tre 

dimensioner. Han menar också att betydelsen av alliansbegreppet är teoretiskt obundet och går att 

överföra på alla typer av psykologisk behandling oavsett skolbildning.  

 

Balintgrupp 

betecknar sammankomster med 8 -10 allmänläkare ett par timmar i veckan under ett par år. 

Träffarna leds av en psykodynamiskt, skolad ledare. Syftet med träffarna är att försöka förstå  den 

”besvärliga” patienten samt de omedvetna skeendet i mötet mellan läkaren och patienten.   

 

Konsultation 

Med konsultation avses mötet mellan allmänläkaren och patient och de beslut som fattas i 

omedelbar anslutning till besöket.  I konsultationen presenteras sjukhistorien, diagnos ställs och 

beslut om behandling tas. Läkarens uppgifter under konsultationen kan beskrivas som att dels förstå 

patienten och dels förstå hennes sjukdom (Borgqvist, 2007). 

 

Primärvård 

I texten används synonymt begreppen primärvård, allmänmedicin och vårdcentral. Socialstyrelsen 

Termbank definierar primärvård enligt nedanstående: 
 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 

omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser (www.socialstyrelsen.se). 
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Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett centralt begrepp i den här studien. En problematisering av begreppet har i 

föreliggande studie varit nödvändig för att kunna uppmärksamma och skilja ut ett dåligt mående, 

eller brist på hälsa, som inte i första hand har somatiska orsaker eller är liktydig med psykisk 

sjukdom som till exempel schizofreni eller bipolär sjukdom. Det är inte entydigt hur denna ohälsa 

skall urskiljas från tillstånd som uppfattas som normala.  

 

Sjuklighet, och därmed tillstånd som psykisk ohälsa, har olika innebörd beroende på vem som 

definierar problemet. Någon vedertagen, övergripande definition som mer utförligt beskriver 

begreppet psykisk ohälsa, går inte att finna. På samma sätt som det inte finns någon allmän, mer 

utförligt beskrivande definition av begreppet ”hälsa”. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Landsting har i sin rapport Begrepp och termer inom vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2005), 

definierat begreppet hälsa  som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde i en 

population. Ohälsa beskrivs som brister i ovan nämnda tillstånd av välbefinnande.  Psykisk ohälsa 

som begrepp, kan ses som ett samlingsbegrepp som definierar psykisk ohälsa ur olika perspektiv, 

individuellt, samhälleligt eller organisatoriskt.  

 

Ur individuell synpunkt är det inte alltid entydigt hur denna ohälsa skall urskiljas från tillstånd som 

är normala. Trötthet under en längre period anses till exempel inte som normalt, inte heller 

långvarig nedstämdhet utan uppenbara orsaker. Under kortare tidsperioder är det dock tillstånd som 

kan tolkas som normala. Om ett problem är ovanligt, tenderar vi att betrakta det som avvikande. 

Om ett problem medför lidande tenderar vi också att betrakta det som avvikande (SOU 2006:77). 

I engelskan finns olika ord för sjukdom, illness, disease och sicknes. Illness betecknar den 

subjektiva upplevelsen, individens/patientens upplevelse av att må dåligt, upplevelse av obehag. 

Ohälsa har börjat användas som ett motsvarande begrepp på svenska (Brodersen, Horalius & Hvas, 

2009). 

 

Ur samhällelig synpunkt finns fokus på att det inte bara handlar om att vara frisk. 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948 beskriver hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom. Statens 

Folkhälsoinstitut menar att psykisk hälsa omfattar en hälsorelaterad livskvalitet där upplevt 

välbefinnande i dagliga aktiviteter ingår. Idag är inte sjukdomar och ohälsa vanligen ett hot mot 

livet utan har mer negativa följder för människors livssituation, t ex nedsatt arbetsförmåga eller 

minskade sociala kontakter (Statens Folkhälsoinstitut 2011). 

 

Ur organisatoriskt perspektiv kan psykisk ohälsa uttryckas som en definition för att klargöra 

vårdansvaret, ett styrdokument. För primärvården i Värmland gäller ”att personlighetsfaktorer, 

individuell sårbarhet och levnadsomständigheter kan … kan behandlas inom allmänmedicin”. Av 

vårdrutinen framkommer att huvudproblem och symtom som demens, depression, 

insufficiensreaktioner, krisreaktioner, konfusion, psykosomatik, sömnstörning, tablettmissbruk, 

tvångssyndrom, samt ångestsyndrom har primärvården som ansvarig verksamhet (Landstinget i 

Värmland; Vårdrutin fastställd 2009).  

 

För att inte begränsa eller fokusera på vissa symtom eller diagnoser, med risk att utestänga andra 

tillstånd som också manifesteras i psykiskt dåligt mående, har inga specifika exempel på psykisk 

ohälsa nämnts i föreliggande studie. Tillstånd som dock inte faller in i studiens begreppsdefinition 

är svårare psykiska tillstånd där psykiatrisk specialitet är vårdansvarig. Den definition av psykisk 

ohälsa som nedan formulerats av författaren för denna studie, är ett försök att i möjligaste mån få 
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en samlad bild av de yttringar av psykisk ohälsa som läkarna konfronteras med i sitt dagliga arbete 

i primärvården. Samtliga läkare i studien har gett accept för följande skrivning:  
 

Psykisk ohälsa är i detta sammanhang liktydigt med ett psykiskt dåligt mående som är av den grad 

och av sådant hinder i den dagliga livsföringen att hjälp efterfrågas från primärvården för att få 

hjälp och lindring. Samsjuklighet kan finnas med somatiska tillstånd, t ex smärta, men det psykiska 

måendet är den primära sökorsaken/hindret. 

 

Somatiska, kroppsliga och organiska orsaker till ohälsa, 

är begrepp som används synonymt i den här studien. 

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenteras en studie kring förekomst av psykisk ohälsa inom primärvården i Sverige. Det är 

en omfattande undersökning som är utförd i Västernorrlands landsting år 2003. Studien belyser 

förekomsten av psykisk ohälsa i primärvården. Dess resultat kan sannolikt ha relevans även för 

övriga Sverige.  

Två andra studier, en från Norge och en från Nederländerna belyser vad läkare själva värderar som 

viktiga faktorer i läkar-patientrelationen. De visar också vad patienterna uppfattar som viktigt. Sist 

redovisas några resultat kring sammanställda forskningsresultat kring forskning av läkar-

patientrelationen som är adekvata för den här studien.  

Mycket av den medicinska forskning som finns redovisad är kopplad till hypoteser kring läkar-

patientrelationens betydelse för patentens tillfrisknande, nöjdhet med vården osv. Det är 

behandlarens gensvar som är patientens instrument för bedömning av behandlaren.    

 

3.1 Studie inom primärvården, utförd i Västernorrlands landsting 

En enkätundersökning gjordes hösten år 2008 i vilken samtliga 34 vårdcentraler i Västernorrlands 

landsting deltog. Enkäten gjordes under två veckor kring månadsskiftet september/oktober år 2008. 

Antalet deltagande patienter var 2099 i åldrarna 20-89 år. Enkäten delades ut i samband med besök 

på de respektive vårdcentralerna. Ångest och depression mättes med hjälp av en förkortad HAD-

skala. HAD är en förkortning för Hospital Anxiety and Depression och är ett mätinstrument som 

mäter graden av upplevd oro och ångest. Gränsvärdet för kriteriet svår ångest och depression dras 

vid 16 poäng eller mer. För kriteriet klinisk relevanta tillstånd ligger gränsvärdet mellan 10 till 15 

poäng, för kriteriet måttlig depression vid 8 poäng.   

Enbart 29 personer, eller 1.5 % av de intervjuade, hade explicit angivit psykisk ohälsa som 

sökorsak. Psykiska problem hade angivits av 322 personer (34,3 %) tillsammans med annan 

sökorsak, varav smärta/besvär i rörelseorganen var den enskilt största anledningen. Denna grupps 

värden motsvarade mer eller lika med, gränsen för klinisk relevans.  

Ett intressant resultat som också framkom av studien var att 17.5 % av alla patienter hade värden för 

psykisk ohälsa som bedömdes som klinisk relevanta utan att det angivits på något sätt som 

sökorsak (Kallioinen, et al. 2010). 
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3.2 Studie av norska allmänläkares professionella hållning 

En studie riktad mot psykologiska aspekter i läkar-patientrelationen gjordes år 1988 av de norska 

forskarna Knut Drottning och Dag Bruusgaard. Studiens syfte var att undersöka allmänläkares syn 

på möjligheterna att på ett medvetet, psykologiskt sätt kunna påverka olika sjukdomsförlopp. Andra 

syften var att undersöka läkarnas syn på läkar-patientrelationen samt deras allmänna syn på 

psykosomatiska problem. Studien omfattade 180 allmänläkares inställning till sitt arbete. Det var en 

enkätstudie som slumpvis skickades ut till alla delar av landet. En utgångspunkt i studien var det 

salutogena synsättet, det vill synen på kroppens egna resurser och förmåga till självläkning.  

 

Studien påtalade otillräcklig kunskap kring de psykologiska faktorer som påverkar läkar-

patientrelationen. Denna relation i sin specifika kontext, är ett välkänt och potent terapeutiskt 

verktyg. Drottning och Bruusgaard poängterade i sin studie att allmänläkaren oftast möter patienten 

tidigt i sjukdomen och att man då kan tänka sig att patientens egna resurser av självläkning borde 

vara som störst. 

Resultatet av undersökningen visade att läkarna bedömde att kroniska sjukdomar är lättare 

påverkbara av psykologiska aspekter, än akuta åkommor. Det framkom att läkarna i högre grad 

föredrog de rådgivande aspekterna av läkarrollen i form av teknisk skicklighet, kompetens och 

förmåga att resonera logiskt. Dessa faktorer värderades högre än de mer omvårdande aspekterna i 

form av empati, möjligheter för patienten att fatta beslut om sin egen vård och förmågan stötta 

patientens egna resurser (Drottning & Bruusgaard,1988). 

 

3.3 Studie av kommunikation i läkar-patientrelationen 

Syftet med studien var att undersöka och att urskilja olika variabler i läkar-patientrelationen som 

resulterar i hög, respektive låg, kvalité i kommunikationen. Att identifiera dessa variabler bedömdes 

vara ett viktigt inslag i utvecklingen av den medicinska utbildningen. Studien utfördes 1991 i 

Nederländerna av Jozien Bensing (Bensing,1991). I studien ingick 12 läkare och omfattade 103 

konsultationer. Den avhandlade olika variabler som medicinsk kompetens, icke-traditionella 

dimensioner som inrymde psykosociala aspekter samt variabler som delvis var knutna till läkarens 

personliga stil. Tre grupper gjorde bedömningar från samma videoinspelade konsultationer, en 

läkargrupp, en psykologgrupp samt en patientgrupp. 

 

Ett av de viktigaste resultaten av studien var betydelsen av läkarens affektiva beteende för att få till 

en bra samarbetsallians. Det som särskilt framkom var den ickeverbala aspekten av det affektiva 

beteendet. En aspekt som framkom i studien var att läkare lär sig hur man skall prata på ett varmt 

och vänligt sätt. Detta utan att alltid kanske vara särskilt patientcentrerad eller ens särskilt 

intresserad av patientens problem eller förhoppningar. Det är mycket enklare att ha kontroll över sitt 

verbala beteende än över sitt icke-verbala. 

 

3.4 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 1999) har under åren 1995-1999 granskat och 

bedömt det vetenskapliga värdet i artiklar och studier inom området läkar-patientrelationen. Många 

studier kring patienters tillfredsställelse av bemötande och behandling är gjorda utomlands. 

Jämförelser mellan studier från olika länder visar dock på stora överensstämmelser. SBU menar att 

det finns anledning att anta att svenska patienter inte reagerar annorlunda än människor i andra 

länder. 
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Resultaten från sammanställningar av olika studier, visar att det viktigaste inslaget i kontakten med 

läkaren är att läkaren visar ett personligt intresse, behandlar patienten som en unik person och bryr 

sig om hennes eller hans totala situation. Patienten vill bli sedd som en människa och inte som ett 

symtom eller ett rutinärende.  

När det gäller stöd och engagemang på det psykosociala området verkar det som att patienterna 

uppfattar att de inte kan få mer än vad läkarna faktiskt ger. Men de önskar att det totala stödet var 

bättre. Det finns även flera studier som pekar på betydelsen av känslomässiga kvalitéer. Det är 

framförallt den icke-verbala kommunikationen som är mest väsentlig, till och med viktigare än 

sakinnehållet i konsultationen. Läkaren måste således uttrycka och visa sitt intresse på annat sätt än 

genom ord. 

 

 

 

4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

I yrken med samtalet och psykisk ohälsa som specialitet, till exempel psykologens eller 

psykoterapeutens, finns en grundkompetens inom området liksom annan fortbildning och 

handledning som kontinuerligt tillförs under yrkeslivet. Läkaren har i grunden en biomedicinsk 

kompetens men tvingas handha livsproblem och annan psykisk ohälsa som om de är medicinska 

sjukdomar. Mot bakgrund av den egna biomedicinska kompetensen samt att verka i en 

vårdorganisation som har mer samlade resurser och tyngdpunkt på somatisk ohälsa, är det relevant 

att undersöka följande frågeområden: 

 

*  Hur upplever allmänläkare sitt arbete i mötet med patienter med psykisk ohälsa?  

*  Hur upplever allmänläkare primärvårdens möjligheter att ge god psykisk vård?  

 

 

 

5. METOD 

5.1 Undersökningsdeltagare 

I undersökningen har fem kliniskt verksamma distriktsläkare deltagit. Alla arbetar på vårdcentral i 

Värmland. Intervjupersonerna har varit yrkesverksamma många år i sin profession, flera mellan 20-

30 år. Ett riktat urval gjordes av deltagare som arbetat många år och som alltså inte är under 

utbildning. Syftet bakom urvalet var att få del av uppfattningar och personliga erfarenheter som 

erhållits över tid och som är förankrade i både den egna personligheten och i professionell hållning. 

Urvalet har delvis haft formen av ett snöbollsurval. Ett sådant urval handlar om ett icke-

slumpmässigt urval av personer. En utvald person kontaktades som i sin tur förmedlade kontakt 

med kollegor. Dessa visade intresse att medverka och då de uppfyllde kriterierna för urvalet kom de  

därmed med i studien.  

 

5.2 Undersökningsmetod 

Diskussion kring undersökningen och undersökningsmetod gjordes i ett initialskede med två läkare 

samt en psykoterapeut. Valet blev en kvalitativ metod med fenomenologisk ansats. Ämnet för den 

kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld och hans eller hennes relation till 
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denna. Med livsvärld avses människors inre värld och hur de erfar och uppfattar omvärlden. 

Fenomenologin vill försöka se på det som sker och på vilket sätt det sker, snarare än att ge svar på 

orsak och samband. Den vill försöka förstå skeenden utifrån den enskilda individens egen 

upplevelse av det som sker eller av det skedda. (Olsson,H  & Sörensen,S 2006). Kvalitativa metoder 

passar när syftet är att utforska förväntningar, tankar, förhållningssätt, erfarenheter och fenomen 

(Malterud,1998).   

Intervjuguiden grundade sig på en planerad struktur men innehöll också utrymme för fritt 

berättande. Intervjuarens ambition var att inte detaljprecisera frågorna så att intervjupersonernas 

egna erfarenheter, deras ”livsvärld”, bättre skulle kunna fångas än om en mer detaljstyrd 

intervjuform användes.  

5.2.1 Validitet 

När en kvalitativ undersökningsmetod används utgår man från mer kvalitativa validitetsbegrepp. 

Reliabilitetsbegreppet används inte i den här studien då det står för tillförlitlighet i mätsituationer. 

Mätningar sker inte i en kvalitativ undersökning (Pia Langemar 2008). Validiteten kan bedömas 

från olika kriterium. God förankring i data och den kvalitativa generaliserbarheten, är exempel på 

två kriterier. Hur data har samlats in, vilken metod som används och hur urval gjorts är 

bestämmande för generaliserbarheten (Langemar 2008). Generaliserbarheten är inte så relevant för 

den här studien då intervjuunderlaget är litet och studien inte är av hypotesprövande karaktär.  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Data har insamlats via personliga intervjuer av 5 deltagande allmänläkare. De frågeområden som 

intervjuerna avhandlade var avsedda att spegla dels hur man upplever mötet med, och det egna 

förhållningssättet till, psykisk ohälsa men även hur man ser på möjligheterna för öppenvården att 

kunna ge en god psykisk vård.  Frågor som ingått rör utbildning och kompetens. Synen på psykisk 

ohälsa samt stöd och hjälpresurser är andra frågeområden.   

 

 

5.4 Genomförande   
Kontakt togs först via telefon med läkarsekreterare på olika vårdcentraler. Detta med syftet att få 

namnuppgifter på fast anställda läkare med mångårig, klinisk erfarenhet. Åtta personer som arbetar 

på olika vårdcentraler, valdes första omgången. Dessa kontaktades via landstingets egen 

mailfunktion. Meddelandet innehöll en kort egenpresentation och information kring studiens syfte 

samt en förfrågan om intresse fanns att deltaga. Endast ett svar erhölls och denne tackade nej med 

hänvisning till tidsbrist. 

Nytt försök gjordes med en något annorlunda framställd förfrågan till en utvald läkare. Ett 

personligt möte kom till stånd och studiens syfte kunde då presenteras mer ingående. Nämnda 

läkare förmedlade sedan i sin tur information till kollegor som efter några dagar kontaktade 

undertecknad via mail. De fick via mail mer fyllig information kring studien och förutsättningarna 

kring deltagandet. Tider bokades för intervjuerna. Dessa genomfördes på läkarnas arbetsplats under 

arbetstid. De spelades in via diktafon och tog mellan 30 till 40 minuter. Med kännedom om de 

hårda prioriteringar som ständigt sker i den dagliga verksamheten gjordes bedömningen att det inte 

var möjligt att få accept för längre intervjutid. Med kännedom också om det strukturerade, 

fokuserade och tidsmedvetna arbetssätt som ingår i läkarnas arbetsupplägg, samt att studiens syfte 

var förberett inför intervjuerna, utgjorde också underlag för bedömningen att den aktuella 

intervjutiden skulle vara tillräcklig. Det var också intervjuarens intryck efter intervjuerna att 
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intervjutiden använts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samtliga intervjuerna genomfördes i 

sin helhet utan yttre störningar eller andra avbrott.   

 
5.5 Bearbetningsmetod 
Intervjuerna transkriberades. De utskrivna intervjuerna analyserades. Utifrån forskningsfrågorna 

markerades nyckelord och meningar som sedan kategoriserades under olika meningsbärande 

enheter. Dessa fördes sedan samman till meningskategorier/ teman. De teman som 

utkristalliserades blev upplevelser kring:  

 den professionella hållningen 

 förutsättningar och begränsningar 

 primärvården som första linjens vårdinstans   

Dessa teman utgör rubriker under vilka läkarnas svar finns redovisade. Valet att använda citat är en 

strävan att göra materialet mer transparent, att öka materialets validitet. Citaten är återgivna i kursiv 

stil.  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Deltagandet har varit frivilligt. Informationskravet, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har 

delgetts och samtycket har skriftligen erhållits från samtliga deltagare. Anonymitet har utlovats. 

Vårdcentral eller ort har inte nämnts, inte heller antal år i yrket, särskilda yrkesspecialiteter eller 

annat som kan härledas till en specifik person. Materialet har behandlats och analyserats enbart av 

författaren. Allt material förstörs när arbetet är färdigt. 

 

 

 

6. RESULTAT 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har läkarnas berättelser analyserats och 

katalogiserats under de tre teman som presenteras som huvudrubriker med underrubriker:  

 Den professionella hållningen: 

  bemötande 

  det medicinska uppdraget 

  upplevelser kring möte av patienter med psykisk ohälsa 

  svårigheter    

 Förutsättningar och begränsningar: 

  kompetens 

  resursbrist/prioriteringar 

 Primärvården som första linjens vård:  

  psykisk ohälsa till följd av livsproblematik 

  primärvårdens möjligheter att ge god psykisk vård 

   

6.1 Professionell hållning  

6.1.1 Bemötande 

Arbetssätt och förhållningssätt är begrepp som överlappar varandra och som sorterar under 



 15 

begreppet professionell hållning. Begreppet är närmare definierat och beskrivet under rubriken 2.2. 

Läkar-patientrelationen vid psykiskt dåligt mående, beskrivs i huvudsak inte som differentierat från 

övriga möten i vården där det biomedicinska synsättet är mer framträdande: 

 

Om någon kommer och är andfådd så går jag in med öppet sinne, sen beror det på vad jag får fram 

så börjar jag lyssna efter vissa saker. Vi vet ju inte vad folk söker för utan det viktiga är att försöka 

se alla möjligheter och sen fokusera.   

 

Värdet av att få till ett bra bemötande framhålls, att möta patienten där den är, att ha ett 

professionellt förhållningssätt, formuleras av en läkare på följande sätt: 

  

Om man har ett professionellt förhållningssätt så får man liksom spegla patienten. Jag ger inte av 

min egen person, jag använder mig av min person och är äkta i den men jag ser det mer som att 

man är en katalysator, att man liksom katalyserar en process ett hjälpa patienten komma vidare 

utan att man själv konsumeras. 

 

När det gäller konsultation och behandling vid mer uttalad psykisk ohälsa, skiljer sig 

uppfattningarna åt om man upplever att man förändrar sitt eget agerande. En läkare beskriver att 

mötet visst kan skilja sig och att det kan bero på vilken patient man möter, dvs. hur kontakten kan 

etableras med patienten. Skillnaden i det egna förhållningssättet beskrivs av en annan läkare på 

följande sätt: 

 

Om man har med psykiska besvär att göra så är det ... mer viktigt att ha en lyssnande och ett 

empatiskt förhållningssätt än om det kommer någon för ett mera ... för ont i halsen och vill ta ett 

halsprov eller så.  

 

Två uppger att de inte ändrar sitt förhållningssätt: 

  

Nej, nej. Jag försöker se vad svårighetsgraden är och hur jag bäst kan hjälpa till.  

Det tror jag inte. Jag tror framförallt att kropp och själ är så nära besläktade att du måste se en 

helhet i det. Väldigt mycket psykisk ohälsa kommer ju från en kroppslig problematik med en 

huvudvärk eller hjärtklappning eller nåt sånt, en sömnstörning som gör att man blir trött.. 

 

Anpassning, lyhördhet och respekt i det egna agerandet, betonas som en del av arbetssättet vid alla 

möten:  

Alltså, man får ju anpassa sitt bemötande till den aktuella situationen, jag kan inte bemöta 

somatiska sjukdomar på samma sätt, det beror ju på vad det är för patient ... Ett barn får man möta 

där barnet är, om det är en gammal människa får man bete sig på ett visst sätt.  

 

Vårat jobb kräver att vi har respekt för alla möten ... att inte sätta sig över någon. Det finns en 

orsak till att de känner någonting. Även om vi inte kan komma åt den så måste vi veta att den finns 

där och respektera att den finns där.  

 

Som svar på en öppen fråga på om det finns något som man uppfattar som verkningsfullt i det egna 

arbetssättet just i mötet med psykisk ohälsa, framhöll flertalet vikten av att ge patienten tid att få 

prata om sina problem. En annan viktig del i det egna förhållningssättet är att förmedla trygghet och 

respekt och att detta ger positiva effekter i behandlingskontakten. Det är känt att samarbetsalliansen 

har stor betydelse också för följsamhet i behandling och ordination. Exempel: 
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...vad man får för kontakt, vad man ger för information och ibland kan de bara känna sig så mycket 

bättre genom att öppna upp och förklara sitt problem, att säga det högt. Kanske de börjar tänka 

efter själva eller känner sig lyssnade på, det kanske räcker ibland.  

 

Många blir lugnare av att få prata om sina problem.  

 

Det handlar väldigt mycket av tryggheten, både inom de somatiska och psykiska frågorna så 

handlar det om att göra folk trygga. Om man inte har tryggheten och respekten då får du inte folk 

att ta medicinen. Folk måste vara delaktiga i det de skall göra.   

 

Ett par av läkarna uppfattade frågan som vilka behandlingsmetoder/åtgärder som de uppfattade som 

verkningsfulla. En fråga som inte gick att ge något entydigt svar på: 

 

Ibland kan det vara väldigt effektivt med en kortare sjukskrivning ... reflektera över varför dom gör 

som dom gör, kanske komma ikapp med sömnen. Ibland kan samtal vara bra. Om det är en äkta, 

riktig depression så är det antidepressiva som kan ha väldigt stor framgång. Nej, jag kan inte säga 

något generellt. 

 

Det är ju en sådan stor grupp, en jättegrupp. Samtalet är ju i allfall en öppning ... sen kan jag inte 

säga något generellt, det beror precis på vad det handlar om. 

6.1.2 Uppdraget 

En avgränsning kring det egna ansvaret för patienten med psykisk ohälsa, beskrivs i termer av att 

identifiera problemet. Detta uttrycks bland annat enligt följande: 

 

 Det är inte viktigt att vi arbetar med problemet, men vi måste se det och då måste man ha kunskap 

för att kunna göra det. Jag har ingen ambition att gå in i någon terapeutisk kontakt men jag tycker 

att det är fantastiskt om folk vågar öppna sig.  

Jag ser inte som mitt arbete att bedriva terapi ... är det så att det behövs så måste jag hänvisa till 

någon som kan det. 

 

Det är en komplex problematik så man kan säga att det viktiga är att man kan identifiera och 

värdera problemen. Sen när det gäller handläggningen av behandlingen t ex då faller den till stora 

delar utanför vårt kompetensområde. 

6.1.3 Upplevelser kring mötet med patienter med psykisk ohälsa 

Möten med människor som kommer med livsproblematik av olika slag och där kanske ångest och 

depressioner tillhör majoriteten av den ohälsa som presenteras, uppfattas genomgående som 

positiva. Det tycks också som att det tillför doktorn något: 

 

Det är spännande och kul för det mesta, om det inte är personlighetsstörningar som ligger bakom 

och pyr för då är det besvärligt. Det är så stor del av vår vardag här på vårdcentralen så det är bra 

att man gillar det. 

 

Ångestsjukdomar tycker jag att jag har lärt mig att faktiskt tycka är litet spännande - efterhand- 

men det har tagit många år. Jag tycker att det är spännande att få möta patienter som berättar om 

sina liv. 
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Jag tycker att det är en bit som man behöver för att tycka att det här jobbet är roligt. Det är 

intressant och det finns väldigt mycket man kan göra, med egentligen ganska små medel. Som 

egentligen handlar om att ge människor tid ... Det är intressanta patienter oftast. Och tacksamma 

patienter. 

 

Alla tycker dock inte lika: 

 

Eftersom jag inte är den mest kvalificerade när det gäller att ha en samtalskontakt så ser jag till att 

så snart som möjligt försöka få någon annan att göra detta.  

6.1.4 Svårigheter i mötet  

Svårigheter som gör läkaren frustrerad inom olika områden, både i patientkontakterna men även när 

det gäller att själv få hjälp- för att kunna hjälpa! När det gäller utebliven framgång i den egna 

patientkontakten refereras i första hand till olika diagnosgrupper som uppfattas som tunga: 

 

Personlighetsstörningar som är jättesvåra att behandla … vi försöker och försöker och det 

fungerar inte och de håller sig borta några månader och så kommer de tillbaka med nya besvär. De 

är väldigt komplicerade patienter ... Det är så mycket annat med dom, långa sjukskrivningar mm. 

Somatiserade besvär … en supertung grupp, kanske den tyngsta. Att bli provocerad av att man 

känner att man inte kan göra någonting, så når man inte fram och så kan det vara mycket krav 

förenade med besöken. 

 

Det är inte så sällan frustrerande när man har de här patienterna som är riktigt svåra och där jag 

som läkare känner att jag inte räcker till, att de resurserna som vi har här inte räcker till. 

 

Ja, alltså vi har ju riktiga problemgrupper som visserligen har kontakt med psykiatrin men vi har 

dom ju här också. Det är situationer när inget hjälper överhuvudtaget eller där man upplever att 

det inte finns någonting att göra. Det mesta man prövar blir fel. Det brukar mest vara missnöjda 

med att de inte får ... många vill styra väldigt mycket, vill ha piller, vill ha remisser.    

 

En del av doktorns frustration rör bristen på komplementära resurser inom den egna 

vårdorganisationen. Det kan innebära både svårigheter att remittera vidare men också att för egen 

del få ett kompetensstöd. Kompetensstödet efterfrågas framförallt från psykiatrin:  

 

Det finns så mycket annat som kan ligga bakom psykisk ohälsa, som personlighetsstörningar som 

kan vara jättesvåra att behandla … ADHD och det som hör till autismspektrat som ställer till 

mycket problem på en vårdcentral. Man skulle vilja att de kunde komma dit (specialistpsykiatrin),  

och få en diagnos så kanske det skulle vara lättare att hantera. 

 

Jag kan uppleva att det är väldigt tungt när man ringer till psykiatrin och vill ha hjälp via telefon så 

är det ofta bakjouren man pratar med. Och det är många stafettläkare. Man vill gärna ha dem man 

brukar prata med. Vem man kan lita på, det kan jag tycka är besvärligt.   

 

Vi saknar någon att remittera för mer kartläggning om vad som är problemet, där vi inte har någon 

klar diagnos. Man kan sakna nån kompetens att få hjälp av. 

När det gäller kontakten med psykiatrin, det är svårt att få hjälp därifrån. Om man har en patient 

som är suicidnära, då får man hjälp akut men det kommer ändå tillbaka till mig efter en första 
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kontakt där. Det tycker jag ibland känns litet väl tungt. 

 

Förhållningssättet att hantera ”tunga” patienter handlar mycket om att vara härbärgerande, ge tröst 

och personkontinuitet, speciellt när man inte får framgång i behandlingar och/eller ordinationer. En 

aspekt är att det handlar om den egna personligheten och om vilket förhållningssätt man har 

förvärvat sig, om man uppfattar patienter som ”tunga” eller inte:  

 

Om ingenting hjälper får man ha inställningen att förstå att ”du har det jobbigt” att visa att man 

förstår oron och ängslan och att ”vi har provat olika saker och jag kan inte komma på något mer 

tyvärr”. Man visar att man finns här, jag står för en slags kontinuitet och patienten kan vända sig 

till mig. Det blir ett förhållningssätt att jag förstår, men att jag inte kan göra så mycket. 

 

Viktigast är att behålla respekten för patienten. Mitt synsätt är att vara väldigt rak, väldigt ärlig 

mot patienten men samtidigt vara lyhörd. För när en patient söker för något måste man undersöka 

så att det inte ÄR någonting. För risken är att vi nonchalerar dom för att dom är jobbiga. Jag 

klarar inte av att jobba utan en grundförutsättning att jag måste respektera, att jag måste ge dem 

samma möjligheter. Men förklara att vi inte kan göra nåt.      

 

Det är inte alltid patienterna och patientkontakterna som upplevs frustrerande utan att det kan vara 

samordningsinsatser mellan andra samhällsaktörer, till exempel arbetsförmedling och 

försäkringskassa, som gör arbetet tungrott.   

 

6.2 Förutsättningar som påverkar arbetet 

6.2.1 Kompetens 

Synen på läkarutbildningen och om den gav tillräcklig kompetens och kunskap för att möta psykisk 

ohälsa är samstämmig. Ingen av läkarna ansåg att läkarutbildningen gav en adekvat kunskapsnivå, 

den får man förvärva efterhand, ofta också på egen hand, i det kliniska arbetet. En röst: 

Klart att man får lära sig allt om diagnoser och kriterier och så men att lära sig hantera problemet, 

det får man inte från läkarutbildningen. 

  

När jag läste var allmänmedicin i skymundan. Den fick man s a s på köpet. Läkarutbildningen är 

väldigt fokuserad på specialistmottagningen. Alltså, vi är ju ett lärlingsyrke, det är lärlingstiden 

som krävs. 

 

En påtaglig och plågsam effekt av att inte ha erfarenhet, beskrivs av en läkare som en stor rädsla att 

göra fel, speciellt i början av karriären: 

 

Jag tror att man blir duktigare ju mindre stressad man är att s a s klara jobbet. De första åren är 

man ju rätt upptagen av att inte göra några stora fel och bli anmäld och sånt.  

 

Både fortbildning och handledning lyser nästan helt med sin frånvaro. Det gäller både inom det 

psykiska såväl som inom det somatiska området. Tidigare läkemedelsponsrade utbildningsinsatser 

har försvunnit. Det var utbildningar och informationsinsatser som ibland ändå valdes bort av etiska 

skäl. Utbildning mot speciella områden, t ex neuropsykiatrisk problematik, har bland annat 

efterfrågats utan resultat. Några röster: 
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... vår fortbildning är oerhört skral. 

... underbart om det fanns. 

 

Man skulle ha velat har mer kunskap, men det gäller ju inte bara psykisk ohälsa. I första hand 

gäller det för mig ändå det som varit medicinskt.  

 

Frågan om handledning är inte helt okomplicerad då den egna insatsen i framförallt tid ställs mot 

andra parametrar. Även om man i princip tycker att det vore bra med litet mer fortbildning och 

handledning så prioriterar man själv ned det när man ser att man inte hinner med vardagsjobbet:  

 

Ska vi prioritera handledning och den biten eller skall vi prioritera de andra patienterna? 

 

Det är inte möjligt att vi kan ägna oss åt (fortbildning) eftersom det är så tidskrävande, det har vi 

inga möjligheter till. Jag kan inte ta någonting mer, överhuvudtaget. Någonting annat måste i så 

fall tas bort, annars skulle jag gå sönder.  

 

Två läkare har deltagit i handledningsgrupper, Balintgrupper:  

 

I början när jag jobbade som doktor var jag med i Balintgrupp, det var jättebra. Det var de här s k 

”besvärliga patienterna” som hanterades där … vilket många gånger stod för det utagerande 

beteendet som vissa personlighetsstörningar, ångestsjukdomar, som vi inte hade så bra kläm på.    

6.2.2 Resursbrist/prioriteringar 

En ständigt närvarande begränsning är bristande omvårdnadsresurser. Den enskilde läkaren måste 

ständigt försöka göra prioriteringar så att vårdinsatserna blir bra för den enskilde men samtidigt 

nyttjas så maximalt som möjligt:  

 

Resurserna räcker inte till för någon enda patientgrupp. Och då måste det prioriteras. Hur mycket 

tid skall man ägna åt hjärtsvikt i förhållande till en depression? Båda två är farliga tillstånd, kan t 

o m vara livshotande. Det innebär att man måste vara väldigt observant. Den psykiska 

problematiken kan vara lika plågsam och livshotande som något somatiskt problem. 

 

Som allmänläkare kan man inte ta för stor roll i den typen av behandling när det gäller samtal och 

stöd för då får man väldigt mycket att göra och då blir det annat som får stå tillbaka. 

 

En aspekt som framkommer från flera läkare är att psykisk ohälsa ibland skulle kunna tas omhand 

utanför sjukvården, till skillnad från den somatiska ohälsan: 

 

Psykisk ohälsa kan omhändertas på många olika nivåer och inom väldigt många olika 

organisationer till skillnad från de somatiska problemen, (anhöriga, samtalsakut, psykoterapeuter 

med flera) Där är allmänläkaren bara en spelare, rollen som man har som allmänläkare är ju inte 

att lösa de här problemen. Det kan man inte göra, och det ska man inte heller göra, tycker jag. Då 

skulle mycket annat få stå tillbaka, problem som ingen annan har kompetens att lösa. 

 

På vårt bord kan allt hamna, och det är inte bara från patienter utan även från andra vårdenheter, 

från polis, skola, det är från socialtjänst. Alltså, när ingen annan kan göra nåt så till 

distriktsläkaren kan man alltid gå.  
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Förhållningssättet till prioriteringarna uttrycks på litet olika sätt: 

 

Man kan inte arbeta som man skulle vilja, eller som man skulle kunna. Efterfrågan kan blir hur stor 

som helst. Så som det mesta får man göra det man tycker är `good enough´. 

Jag måste prioritera bland mina patienter, vad som är medicinskt relevant. Det är kanske inte jag 

som ska lösa problemen ... vi får ibland hitta improviserade lösningar. 

 

6.3 Primärvården, första linjens vård 

6.3.1 Psykisk ohälsa till följd av livsproblematik 

En del av frågeställningarna kring psykisk ohälsa är det faktum att vanliga livskriser och andra 

psykosociala problem lätt blir sjukdomsklassade. Det är ett faktum som inte upplevs positivt men 

där man som läkare mer eller mindre tvingas till detta på grund av samhällets regelsystem.  

Sjukvården blir inkopplad t ex när någon har sorg och det klassas som nedsatt arbetsförmåga: 

 

I och med att det blir en sjukskrivning så blir det en sjukdomsförklaring. Det är klart att du kan 

sörja i 14 dagar utan att det är sjukt. Men vi har ett samhällssystem som klassar det här som 

sjukdom. Efter en vecka så måste dom (patienterna) bli klassade som sjuka för att få reagera.  

 

Man ifrågasätter om sjukvården överhuvudtaget är den rätta instansen i vissa sammanhang.  Några 

synpunkter kring detta: 

 

En diagnos kan vara en lättnad …men vi gör litet för mycket till sjukdom ... det som hör till det 

naturliga livsförloppet. Även sorgereaktioner, skilsmässor, det får vi ta hand om. 

 

Det kan vara svårt att säga vad som är sjukdom och vad som är livsproblem, olösta livskonflikter, 

men med vårt sätt att arbeta så blir det ju på något vis att man försöker sätta någon diagnos eller 

stämpel. Många gånger så kanske ett besök hos en läkare inte alltid leder till att man hittar de här 

olösta konflikterna. 

 

Problemet kanske inte ens skulle ha landat här överhuvudtaget. Det kanske skulle ha kunnat gå att 

lösa på annat sätt. 

Ibland tänker jag att om man ville komma bort från den här sjukdomsfixeringen så vore det 

hälsosamt kanske att inte träffa en doktor först. 

 

När det är en problematik som påverkar hela livssituationen då är det ju någonting som måste tas 

in i en helhetsbedömning. Men om det är frågan om vanliga livskriser bör man rimligen kunna 

hantera det själv. Man sjukdomsförklarar naturliga tillstånd. Det är klart att man är ledsen när det 

händer någonting förfärligt, det här med krisreaktioner. De ska i de flesta fall inte heller till 

sjukvården.  

 

6.3.2 Primärvården - rätt vårdinstans? 
 
Uppfattningarna kring om primärvården är rätt vårdinstans vid psykisk ohälsa, är rätt samstämmiga.  

Några röster: 

 

Det beror på hur pass allvarliga problem patienten har. Mycket av de problem som vi stöter på kan 
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vi handlägga här på vårdcentralen. Men om man inte är säker på sin diagnos eller på sin 

bedömning, då kan det vara svårt att få den. Om man vill remittera vidare. 

 

Nää, det är lättare tror jag att gå förbi där det är psykiskt, så att säga. Det är lättare att blunda för 

det eller ta tag i det. Jag tror ff att det är skämmigt. Det är lite enklare verktyg vid bröstsmärta t ex, 

vi vet ju liksom vad vi ska göra då. 

 

Alltså resursbristen är generell. Det är inte i något sammanhang där jag tycker att det är optimalt, 

varken  när det gäller psykisk eller somatisk vård. Så; nej, det är den inte.    

 

6.3.3 Sammanfattning 
 

Frågeställningarna som undersökts i föreliggande studie är hur allmänläkare beskriver sitt arbete 

och mötet med patienter med psykisk ohälsa samt vilka möjligheter till god psykisk vård som man 

anser att primärvården kan ge. 

 

Bemötande 

Samtliga intervjuade läkare upplever inte att det professionella förhållningssättet och bemötandet 

förändras i någon nämnvärd grad vid mötet med psykisk ohälsa jämfört med mera uttalade, 

somatiska problem. Några uppger dock att det är mer viktigt med det empatiska lyssnandet, att ge 

mer av tid under konsultationen men också i uppföljande kontakter. Vikten av ”det goda samtalet” 

framhålls. Olika nyckelfaktorer lyfts fram för att få till en bra läkare-patientrelation. Några av dessa 

är att förmedla trygghet och respekt, spegla, bekräfta, att ha en härbärgerande funktion. Ett aktivt 

lyssnande, empatisk förmåga, att vara lyhörd, är också egenskaper som uttrycks liksom att bekräfta 

att man förstår. Trygghet och respekt gäller i alla sammanhang, poängterar en läkare, inte bara när 

det gäller psykisk ohälsa. Det är viktigt också för att få följsamhet i behandling och ordination. Att 

ge ordinationer, hur vällovliga och effektiva de än är, lönar sig inte mycket om inte patienten förstår 

syftet med dem eller förkastar dem. 

Ett förhållningssätt som tränger igenom under intervjuerna är helhetsperspektivet, kropp/själ hör 

ihop. Många psykiska tillstånd uppvisas som somatiska, till exempel värk. Omvänt ger kroppslig 

ohälsa ofta också psykiska påfrestningar. Man refererar ofta till all vård, inte bara den psykiska, 

under intervjuerna. Likheterna framhävs istället för skillnaderna.  

 

Det medicinska uppdraget 

En tydlig gränsdragning görs kring vad som man uppfattar som det medicinska uppdraget. En 

uppfattning som flera ställer sig bakom, är att man som allmänläkare inte kan ta för stor roll i 

behandling när det gäller samtal och stöd då efterfrågan kan bli hur stor som helst.  

 

Upplevelser kring mötet med patienter med psykisk ohälsa 

De flesta intervjuade upplever mötet med psykisk ohälsa som intressant och givande. Någon 

beskriver det som en viktigt del för att tycka att jobbet är roligt. Det framhålls också  av en 

intervjuad att det är bra att man också tycker om det då mötet med psykisk ohälsa är en stor del av 

vardagsarbetet. Möjligheten att med ibland små medel kunna hjälpa, framhålls på plussidan. 

Positivt är också att det ofta är intressanta och spännande människor och livsöden man möter. Detta 

dock under förutsättning att det inte föreligger en alltför stor och omfattande psykisk problematik. 

Svårare problematik i det här sammanhanget kan vara missbruk, personlighetsstörningar eller 

neurologiska handikapp. Dessa får stå som exempel för en patientgrupp som av samtliga beskrivs 

som ”besvärliga” och som man har litet olika förhållningssätt till. 

Någon som inte anser sig så kvalificerad i samtalskontakten ser till att snarast lämna över fortsatt 
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samtalskontakt till annan vårdgivare. Några läkare beskrev det litet svårare att få grepp på djup och 

omfattning av ett psykiskt mående jämfört med undersökning/utredning av kroppsliga problem. 

Man har inte samma möjligheter att säkerställa en bedömning på andra sätt, till exempel via 

laboratorieprover. Vid somatisk ohälsa finns det större möjligheter få hjälp efter remiss till specialist 

även om resurserna även där uppfattas som otillräckliga.  

 

Svårigheter 

En samstämmig känsla beskrivs av samtliga kring de situationer där man inte lyckas hjälpa, känslor 

av frustration, vanmakt men också av irritation.  

Frustration och irritation, upplevs av del flesta kring patienter som är krävande i kontakten. 

Patienter som vill att läkaren skall skriva ut recept och remisser men där läkaren inte finner det 

befogat. De återkommer ofta med nya symtom som måste tas på allvar, nya undersökningar som 

sällan leder till nya upptäckter. Här beskrivs litet olika förhållningssätt där läkaren mycket får stå 

för gränssättning och ha en containerfunktion för ångest och oro. Ett etiskt förhållningssätt hjälper 

också till att upprätthålla respekten, att inte nonchalera utan visa att man tar människors oro på 

allvar. Ju mindre som läkaren kan erbjuda av medicinsk hjälp, ju mer betyder det psykosociala 

omhändertagandet. Några av läkarna betonar mer vikten av den respektgivande rollen än av den 

tröstande. Alla är överens om att det finns patientgrupper inom den här ”tunga” gruppen som inte 

borde tillhöra primärvårdens ansvar. 

Frustration och vanmakt beskrivs där man önskar hjälp med bedömning, utredning eller 

behandlingsinsats via psykiatrin. Här uppstår en slags parallellprocess mellan doktorns eget behov 

av kompetensstöd och patientens hjälpbehov. Både läkaren och patienten behöver någon annans 

specialitet som man inte får tillgång till. Patienten får stå ut med sitt lidande, läkaren har fortfarande 

det medicinska ansvaret men saknar erforderliga resurser att utföra sitt arbete till patientens bästa. 

  

Kompetens 

Läkaryrket är ett lärlingsyrke. Ingen av de intervjuade ansåg att de hade fått med sig några större 

kunskaper i läkarutbildningen om hur man handhar psykisk ohälsa i vardagsarbetet. Det är något 

man huvudsakligen lär sig med stigande erfarenhet. Alla vittnade om att de egna erfarenheterna av 

handledning har varit sparsamma under åren liksom deltagandet i fortbildningsinsatser riktade mot 

psykisk ohälsa. Några har erfarenheter kring Balintgrupper, handledningsgrupper, som varit 

värdefulla. Kompetenshöjande utbildningar efterfrågades allmänt. De som har erfarenhet av 

psykiatrisk medbedömning där specialister kommit till den egna arbetsplatsen, har upplevt det som 

mycket positivt. Värdet av handledning ifrågasattes inte men skulle i dagsläget väljas bort av 

flertalet på grund av tidsbrist. 

  

Resursbrist och prioriteringar 

En ständig begränsning är brister inom och utanför sjukvården. Svårigheterna att göra prioriteringar 

kring de egna vårdinsatserna mellan somatisk respektive psykisk ohälsa, framhålls av en intervjuad. 

Den psykiska ohälsan kan vara både lika plågsam och livshotande som något somatiskt problem. 

Den medicinska kompetensen måste man få att räcka till de fall där den oundgänglig behövs. Där 

ingen annan alternativ kompetens finns att tillgå. 

 
Psykisk ohälsa till följd av livsproblematik  

Vanliga livskriser, naturliga tillstånd som följd av ett naturligt åldrande, skilsmässor, olösta 

livskonflikter, ja, där anser flera att det kanske inte alltid är doktorn som är den rätta instansen. 

Detta då man dels bör kunna klara av en del av livets svårigheter själv, alternativt att det ändå inte 

kanske är en doktor som är bäst skickade att hjälpa till att lösa sina livsproblem. Risken att 
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livsproblem blir diagnostiserade som sjukdom finns då man i sjukvården dels försöker sätta en 

diagnos, men också när det blir aktuellt med sjukskrivningar överstigande en vecka. 

 

Primärvårdens möjligheter att ge god psykisk vård 

En synpunkt är att god vård kan ges om problematiken inte är alltför komplex och att det inte 

krävs/efterfrågas specialistremisser för bedömning eller utredning. Det vara svårt att få den av andra 

vårdgivare. En faktor som framhålls är att det kan vara litet lättare att förbise psykisk ohälsa då man 

som läkare kanske känner sig mer förtrogen med somatiska åkommor. Det faktum att resursbristen 

är generell medför enligt en läkare, att vården av psykisk ohälsa inte heller är optimal inom 

primärvården. Tidsbrist och brist på andra resurser, t ex kuratorstid samt egna kompetensbrister, 

angavs också som skäl för tveksamhet. 

 

 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

De intervjuade läkarna har inte läst de transkriberade svaren för eventuella justeringar. Detta kan  

påverka den interna validiteten då de därmed inte fått tillfälle att verifiera alternativt korrigera, de 

återgivna utsagorna. Det faktum att de intervjuade kände till att författaren också är verksam inom 

primärvården, kan kanske ha inneburit viss intervjupåverkan. Innehållsvaliditeten kan också vara 

påverkad av hur intervjupersonen associerade kring frågeställningarna. Förtydliganden fick göras 

vid några tillfällen under intervjuernas genomförande av att alla frågeställningarna hade anknytning 

till just psykisk ohälsa. Det kan tyda på att intervjuaren antingen var otydlig i frågeformuleringen 

och/eller att uppdelningen mellan psykisk och kroppslig ohälsa inte kändes självklar, att 

intervjupersonerna  är mer förtrogna med att se till psyke och kropp som en biologisk helhet.  

Frågorna speglar också hur man ser på möjligheterna att kunna ge en god vård i primärvården. 

Detta med bakgrund att man som allmänläkare verkar i en vårdorganisation som till största delen är 

uppbyggd kring kroppsliga besvär. Frågor kring förutsättningar och upplevda svårigheter ingick 

också i intervjun. 

Frågan kring primärvårdens möjligheter att erbjuda god psykisk vård, ställdes som en generell fråga. 

Svaren torde därför inte spegla bara den egna vårdcentralen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur allmänläkare upplever sitt arbete i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa samt hur de upplever allmänvårdens möjligheter att ge god psykisk 

vård.  

 

Grundbulten i läkar-patientrelationen är det professionella förhållningssättet där förmågan till 

empati och att skapa en bra samarbetsallians, är nyckelfaktorer. 

Psykisk ohälsa kräver sannolikt kompetenser där vårdgivarens personlighet, arbetssätt och 

professionell hållning blir mer framträdande då den mer renodlade naturvetenskapliga kompetensen 

inte alltid är främsta verktyget.   

 

Undersökningen visar att läkarna i föreliggande studie inte själva uppfattar att de bemöter patienter 
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med psykisk ohälsa på något annorlunda sätt än vid mötet med annan mer renodlad, somatisk 

ohälsa. Man upplever inte att man förändrar sitt professionella förhållningssätt i någon högre grad 

beroende på orsak till ohälsan. Den empatiska förmågan, att förmedla trygghet och respekt, 

framhålls som viktiga faktorer i alla patientmöten. Samtliga läkare framhåller vikten av ”det goda 

samtalet”. Nödvändigheten av att få till en god läkare-patientrelation för att få följsamhet i 

behandling och ordinationer, framhålls också i studien. Öppenhet och förmedlad empati beträffande 

patientens upplevda besvär, symtom och livsstil och andra påverkande faktorer, torde enligt min 

uppfattning vara gynnsamt för all vård och behandling. Ett gott möte ger möjligheter för patienten 

att visa sig som en person, inte som ett fall. Det kan skapa en ökad förståelse hos läkaren och 

förhoppningsvis leda till optimala behandlings- och/eller bemötandestrategier. Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU,1999) redovisar studier som visar att det viktigaste inslaget i en god 

patientkontakt är läkarens visade, personliga intresse. Vikten av att under konsultationen öppna upp 

för, vara vaken för och intresserad av patientens psykosociala liv och livssituation och därmed också 

öka möjligheten att fånga det psykiska måendet, understryks av undersökningen i Västernorrlands 

landsting (2008). Den visar att patienten i mycket liten omfattning på eget initiativ anger psykisk 

ohälsa specifikt som sökorsak. Detta trots att det vid ett närmare påseende fanns signifikant psykiskt 

dåligt mående i flertalet hos patienterna som uppsökte vårdcentralerna.   

 

Dock J & Mattsson B (2005/2006) menar att empati kommer till uttryck bland annat i graden av 

person-eller patientorienterat förhållningssätt. Den personorienterande hållningen tar mer fasta på  

läkarens personliga egenskaper som betydelsefulla i yrkesutövningen samt att man har ett 

biomedicinskt perspektiv på patientens problem ( Wåhlin, 2010). Vilket/vilka förhållningssätt de i 

den här studien deltagande läkarna tillägnat sig/utövar, har inte specifikt undersökts. Vikten av att 

låta patienten få möjlighet att sätta ord på känslor och tankar, att ge tid, visa sitt intresse och försök 

till förståelse, har beskrivits som ibland verksamma åtgärder.   

Syftet har inte heller varit att undersöka på vilka olika sätt empati förmedlas. Det empatiska 

förhållningssättet har beskrivits av flera intervjuade både ur ett verbalt men också ur ett icke-verbalt 

perspektiv. Att förmedla respekt, vara lyssnande och härbärgerande kan vara icke-verbala aspekter 

av ett affektivt beteende. Denna aspekt, att förmedla empati på annat sätt än genom det talade ordet, 

har visat sig vara av särskilt stort värde för att få till en god läkar-patientrelation (Bensing, 1991). 

 

En del av det vi förmedlar i kontakten med andra är omedvetna reaktioner. Ett sätt att utveckla 

större medvetenhet om sina egna ”blinda fläckar” går via erfarenhet och kompetenshöjande insatser 

(Holm 2009). Den kunskap som läkarna fått om sina egna känslor och bästa sättet att hantera 

psykiskt påfrestande situationer, har de oftast skaffat på egen hand. Läkarens förmåga till empati är 

delvis avhängigt den egna personligheten och vissa personlighetsdrag är förstås en begränsande 

faktor för hur långt empati och kommunikationsförmåga kan utvecklas. Trots att de flesta läkarna i 

sin profession kommer i direkt kontakt med patienter, vilka ofta befinner sig i olika grad av kris, är 

utbildningen avseende bland annat patient-läkarrelationen och samtalskonst tämligen begränsad 

jämfört med andra delar i läkarutbildningen. Kunskapsnivån kring psykisk ohälsa och hur man 

hanterar denna typ av ohälsa i den kliniska vardagen, upplevs av samtliga som otillräcklig efter 

genomgången läkarutbildning. Ytterligare bekymmersamt blir det när de fortsatta 

kompetenshöjande insatserna inom området även i efterhand till stor del lyser med sin frånvaro. 

 

De flesta intervjupersonerna upplever sig tillfreds och bekväma i mötet – och i arbetet med- 

patienter som psykiskt mår dåligt. Vissa patienter tillför läkaren något positivt, ger tillbaka något 

som är gott. De positiva återkopplingarna handlar om att det går att hjälpa mycket, med i bland små 

medel. Att som läkare få feedback på att man har kunnat hjälpa någon med sitt personliga 
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engagemang och med sin egen kompetens, uttrycks på litet olika sätt av flera av de intervjuade. 

Exempel som belyser det är uttryck som ”intressant”, ”spännande”, ”roligt för det mesta”.  Någon 

beskriver det som: ” Jag tycker att det är en bit som man behöver för att tycka att det här jobbet är 

roligt. Det är intressant och det finns väldigt mycket man kan göra, med egentligen ganska små 

medel. Som egentligen handlar om att ge människor tid ... Det är intressanta patienter oftast. Och 

tacksamma patienter.” Kanske är det en del av det Holmdahl (1995) beskriver som uttryck för en 

bra professionell hållning; att man vill gott och handlar därefter. Det kanske också är så att läkaren 

berikas i och med att han/hon blir inbjuda och får ta del av andra människors mycket privata 

”livsvärldar”( Lindström, Ulf 1998).  

 

Faktorer som kan försvåra en god läkar-patientrelation kan vara brister av olika slag, till exempel 

tids- och resursbrister, arbetsrelaterad stress och andra negativa arbetsvillkor eller försvårande 

faktorer. I kvalitativa studier har primärvårdsläkare beskrivit ökad läkemedelsanvändning som en 

oundviklig konsekvens av begränsade resurser och pressen att lösa sociala problem ( Kessler 2009). 

Det är en smula förvånande att den medicinska behandlingen inte tydligare lyfts fram av de 

intervjuade som ett potent hjälpmedel. Medicinering har nämnts som en åtgärd, men inte med något 

särskilt fokus.  

 

 Patienter är ibland inte heller mottagliga för läkarens försök till allians, läkarna blir avvisade. En 

del av dessa patienter beskrivs och upplevs som besvärliga och krävande, svårigheter som ibland är 

kopplade till det psykiska tillståndet i övrigt. Inget man erbjuder leder till förändring eller 

förbättring. Hur den enskilde läkaren handskas med dessa patienter är troligen kopplat till den egna 

personligheten, professionaliteten och till de personliga strategier man utvecklat genom åren. Viss 

risk kan finnas när medicinering inte hjälper, att patienten uppfattas som besvärlig. Patienten 

tillskrivs då negativa egenskaper eftersom symtomen inte svarar på gängse behandling och därmed 

blir inte längre tillståndet betraktat som en medicinsk åkomma.  

En konsekvens av resursbrist är tydliggörande gränssättningar och prioriteringar kring vad som 

faller under det egna medicinska ansvaret och vad som inte gör det. Effekterna av att ändå få ta 

ansvar för patienter som man uppfattar inte tillhör det egna ansvarsområdet, väcker frustration och 

irritation. Arbetssituationen blir ytterligare ansträngd. 

  

Vid livsproblem, problem av existentiell natur och liknande, anser man i studien att vårdcentralen 

inte alltid är det bästa vårdalternativet. Läkarkontakt är dock enda möjligheten att bli sjukskriven 

längre period än den vecka man själv får sjukskriva sig. Läkaren får därmed rollen att sjukförklara 

och sätta diagnos på normala förlopp, något som alla i studien är överens om är otillfredsställande. 

Den här gruppen upplever man, tar tid och resurser från andra mer multisjuka som bara har läkarens 

specifika kompetens att luta sig mot. Man anser sig inte heller vara den vårdkategori som är mest 

lämplig att lösa problemen som inte är av medicinsk natur. Där det finns andra komplexa inslag i 

sjukdomsbilden, till exempel personlighetsstörningar eller missbruk som försvårar möjligheterna att 

hjälpa, anser man inte heller är en grupp som hör till primärvården. De behöver resurser som idag 

inte finns på vårdcentralen. En grupp anser man primärvården kan erbjuda hyfsat god psykisk vård. 

Det är den patientgrupp som inte för sitt tillfrisknande är i behov av externa vårdinsatser, till 

exempel i form av specialistutredning eller mer omfattande behandlingsinsatser.   

  

Frågor man kan ställa sig i detta sammanhang är om det har skett en faktisk ökning av psykisk 

ohälsa eller om fler patienter upptäckts genom ökad uppmärksamhet på det psykiska måendet?  Har 

utveckling av nya antidepressiva mediciner och diagnoskriterier bidragit till att skapa ökad 

sjuklighet? I vilken grad bidrar en minskad tolerans för nedsatt välbefinnande till 
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sjukdomsökningen? 

Mer satsningar och fokus på psykisk ohälsa från samhällets sida, känns angeläget. Troligtvis skulle 

läkarna själva berikas och utvecklas ytterligare genom mer riktad utbildning och stöd och på så sätt 

bli ett ännu bättre stöd i patientarbetet. Det skulle sannolikt också vara i linje med en strävan att 

göra vården mer effektiv och som rimligen också skulle uppskattas och efterfrågas av patienterna. 

 

7.3 Förslag på forskningsområden  

Trots omfattande litteratur kring läkar-patientrollen så återstår ännu många forskningsområden. En 

del av behandlingen av psykisk ohälsa är ordination av antidepressiv medicinering och/ eller 

remittering till psykiatrin för utredning, bedömning och behandling. Det skulle vara intressant med 

forskning kring handledning och utveckling av allmänläkares patientcentrerade förhållningssätt och 

om detta kan ge effekter på minskat behov av psykiatrisk vård, alternativt minskad förskrivning av 

antidepressiv medicinering. Områden som också skulle vara intressanta för vidare studier är vilken 

nivå som vården av psykisk ohälsa skall bedrivas i primärvården och hur samarbetet mellan öppen-

och slutenvården bättre skulle kunna fungera utifrån aktuell kunskap.  
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 9. BILAGOR                
Bilaga 1    

Information om forskningsprojektet; Psykisk ohälsa i 

primärvården.- erfarenheter och upplevelser - ett läkarperspektiv. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i ett forskningsarbete som skall leda fram till en kvalitativ 

uppsats, 15 poäng. Uppsatsen är en del av utbildningen till legitimerad psykoterapeut som bedrivs 

vid S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. 

 

Syfte och bakgrund med studien    
Primärvården är oftast den första linjens vård vid psykisk ohälsa. Detta är en ohälsa som kvantitativt 

ökat mycket på senare år. Denna patientkategori har ett lidande som påverkar livskvalité och som 

oftast har rötter i en större livsproblematik. Den psykiska ohälsan får ofta i vården bemötas och 

behandlas utan laboratorieprov, röntgenundersökningar och andra diagnostiska hjälpmedel som står 

den rena somatiska vården till buds. Läkare-patientrelationen och samtalet är oftast det främsta 

instrumentet. Stödet till primärvården för denna patientgrupp, har reducerats på senare år. Läkare på 

vårdcentral får oftast ensamma ta ansvar för en allt tyngre patientkategori men också allt fler inom 

denna grupp. 

Jag är intresserad av att få ta del av hur kliniskt verksamma allmänläkare uppfattar sin 

arbetssituation i de delar som handlar om psykisk ohälsa. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

man som primärvårdsläkare uppfattar att arbeta med psykisk problematik utifrån sin utbildning och 

erfarenhet samt hur man uppfattar primärvårdens möjligheter att ge en god psykisk vård. 

 

Genomförande 
Jag skulle uppskatta om Du ville deltaga som en av 5 intervjupersoner i en kvalitativ intervju där 

Du får berätta om Dina erfarenheter och tankar kring frågeställningarna enligt ovan. Intervjun 

beräknas ta ca 30 minuter och genomförs på den plats Du finner lämpligast. Samtalen spelas in på 

band som kommer att bevaras tills uppsatsen är färdigställd, därefter raderas dessa. Under 

uppsatsskrivningen kommer banden att förvaras på ett sådant sätt att sekretesskrav kan infrias. 

Intervjudeltagarna kommer att väljas från vårdcentraler i Karlstad, ev med omnejd. Några uppgifter 

kring ålder eller ålder i yrke kommer inte att anges i syfte att avidentifiera intervjupersonerna. För 

studiens syfte är det intressant att få del av erfarenheter från läkare som varit verksamma några år. 

Den färdiga uppsatsen kommer att förvaras vid Ersta Sköndals Högskola och är en offentlig 

handling. 

Du som deltar har rätt att när som helst avbryta deltagande om Du så önskar.  

 

Övrigt 
För att jag skall hinna göra uppsatsarbetet färdigt i tid behöver intervjuerna genomföras under 

september månad.  

Om Du har några ytterligare frågor eller funderingar så är jag anträffbar på; 

 

Mobil: 076/ 80 44 810 

e-mail; ingvor.ericsson@hotmail.com 

alt email: ingvor.ericsson@liv.se 

 

Med vänlig hälsning 

Ingvor Ericsson 

mailto:ingvor.ericsson@hotmail.com
mailto:ingvor.ericsson@liv.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Utbildning och kompetens: 

 

* Läkarutbildningen, ger den tillräcklig kunskap och förberedelse för att möta psykisk ohälsa i 

primärvården? 

- psykisk ohälsa, i jämförelse med annan, mer somatisk ohälsa? 

 

* vilka fortbildningsinsatser kan man delta i - som kliniskt verksam? 

* vad erbjuder landstinget för fortbildningsinsatser/stöd? 

* annat stöd, ex handledning? (läkemedelsinfo?) 

 

 

Psykisk ohälsa; 

 

*Finns det någon skillnad i ditt sätt att fullgöra ditt arbete som läkare när du möter den här 

patientkategorin jämfört med när det handlar om mer uttalad somatisk problematik? 

- ställer det annorlunda krav på dig i läkar-patientrelationen? 

- på vilket sätt kan det skilja sig?  

 

* hur ser du på att personlig problematik, olösta livsfrågor osv lätt blir sjukdomsklassade inom 

vården? 

* Upplever du att man som patient med psykiska problem i allmänhet får en adekvat behandling i 

primärvården, jämfört med en patient med somatiska problem? 

* Vilka insatser uppfattar du ger mest framgång i behandlingsarbetet? 

 

 

Hjälpmedel: 

* Upplever du att du har de resurser till förfogande som krävs för att ge rätt stöd och behandling? 

- för egen del  

- i organisationen 

 

* Vilka hjälpmedel står till buds? Vilka skulle du önska fanns men som saknas eller är otillräckliga? 

 

 

Avslutningsvis   

* Hur tycker DU, som person, att det är att arbeta med den här typen av ohälsa? 

 

 

Annat som Du vill ta upp? 

Tack för Din medverkan! 

 

 

 

 
 


