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Förord 
 
 

”Att möta patienters psykologiska och informationsmässiga behov är väl motiverat ut ekono-
miskt och hälsomässigt hänseende. Om det fanns en drog eller kirurgisk procedur som på 

samma sätt kunde minska antalet primärvårdsbesök, kejsarsnitt, dödst al i malignt melanom 
och vårddagar efter operation skulle det förmodligen accepteras och implementeras omedel-
bart. Fördomarna och värderingarna som hindrar och fördröjer användandet av psykosocia-

la interventioner måste utmanas.” (Sobel, 1995, s.239). 
 

Det är hög tid för kropp och själ att förenas inom sjukvården. 
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Samtalsterapi på vårdcentral – varför, hur och för vem? 
 

Johanna Levallius 
 
 

Approximately one third of all patients in primary care have a psychosocial com-
ponent to their illness that requires adequate professional treatment. However, pri-
mary care is insufficiently prepared for these patients. The aim of this case-study 
was to evaluate a pilot project in primary care offering psychotherapy as a treat-
ment alternative. The data collected includes 1) data from 352 referred patients re-
garding demographics, diagnosis, treatment duration and pre- and post health status, 
2) a patient-satisfaction questionnaire and 3) interviews with six therapists and five 
medical doctors. The treated patients improved significantly and showed a high de-
gree of satisfaction. Doctors and therapists agreed on the advantages of co-
operation and of psychotherapy as a treatment alternative in the primary care set-
ting.  
 
Nyckelord: Primärvård, psykisk ohälsa, kognitiv beteendeterapi, tvärprofessionellt 
samarbete.  

 
 

 
 
Var tredje patient i Sverige som söker sig till primärvården har en psykisk eller psykosocial 
problematik. Läkare uppfattar denna grupp som svåra att behandla (Karlsson, 2004) och pri-
märvården är i allmänhet inte rustad för att möta dessa patienter (Alexanderson, Brommels, 
Ekenvall, Karlsryd, Löfgren, Sundberg, & Österberg, 2005). Bristerna är huvudsakligen inom 
följande områden: svårigheter att upptäcka psykiska besvär och psykosocial problematik, svå-
righeten att bedöma symtom av psykisk karaktär, brist på behandlingsalternativ, samt brist på 
adekvat kompetens för att behandla. De senaste åren har det startats ett flertal projekt med 
psykolog/beteendevetare inom primärvå rden i ett försök att komma tillrätta med dessa brister 
(Myhr, 2005). Ibland har dessa projekt permanentats och inlemmats i den ordinarie verksam-
heten, ibland har de lagts ned men de har sällan utvärderats. Det är fortfarande ovanligt med 
psykosocial kompetens i primärvården och kunskapen om hur denna patientgrupps behov bäst 
kan mötas i primärvården är liten.  
 
Ett behandlingsalternativ som kan erbjudas denna patientgrupp är olika former av samtalste-
rapi. Flertalet studier har visat att psykoterapi är minst lika bra som farmaka vid behandling 
av måttlig psykisk ohälsa (Lambert, 2004; SBU, 2004). En litteratursökning kring samtalste-
rapi inom primärvården i Sverige avslöjade att även om det fanns relativt gott om studier om 
USA och Storbritannien, inskränker sig undersökningar genomförda i Sverige till ett par rap-
porter (Carlsson, 2001; Marne, Persson, Selander & Weirén, 2002). Det finns ett stort antal 
studier som mäter en viss behandlings effekt vid en viss tydlig symtombild. Patienter som 
söker sig till vårdcentral och har en psykisk eller psykosocial problematik är emellertid betyd-
ligt mer heterogen än den patientgrupp som dessa studier normalt genomförs på. Ett stort be-
hov finns därför av att göra studier som tittar på olika behandlingars tillämpbarhet i det sam-
manhang som primärvården utgör (Hemmings, 2000). Detta, i kombination med att fenome-
net är så pass nytt i Sverige, motiverade mitt beslut att genomföra denna studie.  
 
Samtalsbehandlingens effekt är beroende av det sammanhang vari behandlingen ges. Vilka 
patienter som behandlas, hur de behandlas och vad utfallet blir påverkas i allra högsta grad av 
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faktorer utanför samtalsbehandlingen såsom organisatoriska förhållanden, samverkan med 
andra yrkeskategorier, kunskapen hos remitterande läkare om psykologisk behandling och 
terapeutens kompetens och inflytande över sin arbetssituation (APA, 1998). Fenomenet sam-
talsterapi bör enligt detta resonemang inte bara undersökas i sig utan hänsyn bör tas till det 
sammanhang som den bedrivs i.  
 
Denna studie syftar till att belysa erfarenheter av samtalsbehandling inom primärvården med 
fokus på frågorna Varför? Hur? och För vem? - med utgångspunkt från tre perspektiv; patien-
tens, samtalsterapeutens och läkarens.  
 
 
Den psykiska ohälsan  
 
Psykisk ohälsa står för 12 procent av den samlade sjukdomsbördan i världen, enligt WHO:s 
uppskattningar (SBU, 2005). Depressionssjukdomarna är vidare bland de viktigaste orsakerna 
till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i Sverige (SBU, 2004). På samhällsplan 
kan vi konstatera att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt sedan 
mitten av 1990-talet , både i längd och i antal. År 2002 hänfördes 26 procent av samtliga sjuk-
skrivna till psykiska besvär, där depression, ångesttillstånd och stressrelaterad problematik 
dominerade (Riksförsäkringsverket, 2003). Orsakerna till denna ökning är inte enkel att fö r-
klara. Många människor med en sjukdom behöver inte vara sjukskrivna och sjukfrånvaro har 
samband med fler faktorer än enbart sjukdom. Den psykosociala arbetsmiljön, socioekono-
misk status och negativa livshändelser spelar även en viktig roll. En lång sjukskrivningstid 
påverkar i sig den psykiska hälsan negativt och ökar därmed risken för fortsatt sjukskrivning 
eller förtidspensionering (SBU, 2003; Karlsson, 2004).  
 
Allmänläkarna i Region Skåne har uppskattat att cirka en tredjedel av primärvårdspatienterna 
har symtom som helt eller delvis kan förklaras av psykosociala faktorer (Karlsson, 2004) vil-
ket stämmer med patienternas egen skattning, enligt Hansson, Stefansson,  Nettelbladt, Borg-
quist & Nordströms studie (refererad till i Karlsson, 2004). En tiondel av primärvårdspatien-
terna har psykiska besvär av en sådan svårighetsgrad att de uppfyller kriterierna för en eller 
flera psykiatriska diagnoser men endast en mindre andel patienter remitteras till psykia trin; 
vilket innebär att nästan all psykisk ohälsa/sjukdom behandlas i och av primärvården. Den 
psykiska ohälsan har samtidigt ingen given plats i det medicinska klassifikationssystemet där 
traditionella diagnostiska kriterier utgår från allvarligare psykiatriska störningar än de som 
normalt återfinns inom primärvården (Karlsson, 2004).  
 
Patienter med psykiska eller psykosociala problem är en svårbehandlad patientgrupp (Karls-
son, 2004, Andréewitch, 2005). Det är vanligt att de underdiagnosticeras, felbehandlas och 
alltför sällan remitteras vidare till psykiatrin. De löper trots behandlingsinsatser risk att åter-
falla i sjukdom eller bli kroniskt sjuka (SBU, 2004). De står vidare för en stor del av den tota-
la vårdkonsumtionen och läkemedelsförbrukningen (Karlsson, 2004). En amerikansk studie 
har visat att i de fall patienter remitteras till psykiatrin sker ett stort bortfall, då patienter ofta 
upplever det som stigmatiserande att skickas till psykiatrin (Haley, McDaniel, Bray, Frank, 
Heldring, Johnson, Go Lu, Reed & Wiggins, 1998). Om patienter däremot kan få träffa psy-
kolog/psykiater redan på vårdcentral blir bortfallet mindre, det upplevs som mindre kontro-
versiellt, främmande och komplicerat och man kan få behandling i ett tidigare stadium innan 
symtomen förvärrats och/eller blivit kroniska (Katon, Von Korff, Lin, Simon, Walker, Bush 
& Ludman, 1997; Bray & Rodgers, 1995).  
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Det är dyrt att inte behandla psykisk ohälsa. Sjukvårdskostnaden mätt under ett år har befun-
nits vara cirka dubbelt så hög för dem med dålig psykisk hälsa i jämförelse med dem som har 
god psykisk hälsa (Karlsson, 2004). Ett behandlingsalternativ för denna patientgrupp är psy-
koterapi och flertalet studier har visat att psykoterapi är minst lika bra som farmaka vid be-
handling av måttlig psykisk ohälsa (Lambert, 2004; SBU, 2004; SBU, 2005). Psykologfö r-
bundet beräknar att man skulle kunna sparas 25 miljarder årligen om det fanns tillgång till 
psykologer i primärvården (Ahlin, 2006). Samtidigt har 90 procent av befolkningen inte till-
gång till psykolog/psykoterapeut på sin vårdcentral (Ahlin, 2006).   
 
 
Ett biopsykosocialt perspektiv på sjukdom  
 
Både medicin och psykologi är fast rotade i Descartes syn att kropp och själ är separata entite-
ter. De bör enligt detta synsätt analyseras och uppskattas var för sig vid hälsa och diagnostice-
ras och behandlas var för sig vid sjukdom. Men det visar sig att biologiska, psykologiska och 
sociala faktorer samvarierar vid ohälsa och det är ofta svårt att finna entydiga förklaringar till 
sjukdom. Även i de sjukdomsfall som en genetisk/biologisk etiologi ändå kan fastställas så 
drabbas inte bara individen som biologiska organism av sin sjukdom utan också som en psy-
kologisk och social varelse. George Engel publicerade 1977 en artikel i Science där han pre-
senterade ett förslag till en ny och integrerad medicinsk modell: den biopsykosociala model-
len. Denna modell skulle ha kapaciteten att förstå ett medicinskt problem från cellulär nivå till 
samhällsnivå.  
 
En undersökning i Storbritannien kallad Prime-MD 1000 följde 1000 primärvårdspatienter 
under tre år och visade att endast en minoritet, 16 procent, av patienters sjukdom hade en tyd-
lig somatisk etiologi, 10 procent en hade psykologisk/psykiatrisk och övriga 74 procent hade 
en oklar etiologi (Kroenke & Mangelsdorff, 1989). Gränsen mellan somatisk och psykisk 
sjukdom var således mycket flytande. Åttio procent upplevde dessutom psykologisk stress av 
sin sjukdom som en primär/sekundär effekt i form av bland annat oro, smärta, sömnlöshet, 
trötthet och viktförändring.  Att konstatera en organisk etiologi var vidare mycket kostsamt 
(Kroenke & Mangelsdorff, 1989). Funktionsnivån och livskvalitén hos patienter med samma 
medicinska diagnos har ofta en högre korrelation med psykosociala faktorer, som känslomäs-
sigt tillstånd, copingstrategier och sociala stöd, än med biologiska mätvärden (Kaplan, 1990). 
Trots detta behandlas sjukdomar av sjukvården huvudsakligen somatiskt och kemiskt medan 
de mentala, emotionella och beteendemässiga dimensionerna av sjukdom försummas. Denna 
skevhet, mellan patientens psykosociala hälsobehov och det medicinska gensvaret, leder till 
frustration, ineffektivitet och slöseri med sjukvårdsresurser. Genom att ge psykosocialt stöd 
till patienter och öka deras känsla av kontroll över sitt tillstånd kan deras hälsa förbättras på 
ett kostnadseffektivt sätt (Sobel, 1995).   
 
Hur vi lever vårt liv påverkar vår hälsa. Det är allmänt känt att till exempel stress, rökning, 
alkohol, droger, ohälsosam mat och bristande motion är viktiga bidragande faktorer till ohälsa. 
Enligt en amerikansk undersökning bidrar vår livsstil i hög utsträckning till 5 av de 7 vanli-
gaste dödsorsakerna (Higgins, 1994). Att påverka en individs livsstil och stressnivå skulle 
därför på ett avgörande sätt kunna påverka hennes hälsa och livskvalité. Förutom beteende-
faktorer har även psykiska komponenter betydelse, som Sobel (1995, s234) uttrycker 
det: ”Dina tankar, känslor och ditt humör kan ha en betydelse för begynnelsen av vissa sjuk-
domar, förloppet av många och för hanteringen av nästan alla”.  
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En aspekt som bör ses i ett biopsykosocialt sammanhang är det faktum att kvinnor är överre-
presenterade bland primärvårdspatienter och överrepresenterade bland de som får en psykia t-
risk diagnos. Prime-MD 1000 studien ovan visade att 43 procent av de kvinnliga patienterna  
hade psykisk sjukdom, jämfört med 33 procent av den manliga. Vidare hade kvinnor oftare än 
män mer än en psykiatrisk diagnos (26 respektive 15 procent) vilket förklarade kvinnliga pati-
enters sämre livskvalité (Linzer, Spitzer, Kroenke, Williams, Hahn, Brody & DeGruy, 1996). 
Karlssons (2004) undersökning i Sverige visade att allmänläkarna i Skåne uppskattar att 27 
procent av de manliga och 37 procent av de kvinnliga patienterna har problem som helt eller 
delvis har ett psykosocialt samband.  
 
 
Tvärprofessionellt samarbete 
 
Mänskliga problem ingår i ett biopsykosocialt sammanhang där biologiska och psykosociala 
problem påverkar varandra i ett cirkulärt snarare än linjärt avseende. Sjukvård enligt ett bio-
psykosocialt perspektiv förutsätter därför att olika professioner med olika kompetens kan 
samarbeta kring patientens problem med patienten, familjen och med varandra genom 
teamarbete (McDaniel, 1995). I litteraturen om samtalsterapi i primärvård betonas vikten av 
att samtalsterapeuten finns inom samma organisation och i samma lokaler som primärvårdslä-
karen (Haley et al., 1998). Genom att befinna sig ’på plats’  blir samtalsterapeuten en naturlig 
del av primärvården i flera avseenden: i patientens, läkarens och beslutsfattarens ögon. Sam-
arbetet mellan främst läkare och terapeut vinner på att det är relativt lätt att kommunicera om 
patienten. Patienter upplever det som mindre stigmatiserande att gå i samtal på sin vanliga 
vårdcentral än att remitteras till psykiatrin. Det får till följd att det blir ett lägre bortfall av 
patienter, de kan få behandling i ett tidigare skede och risken att patienten etablerar en själv-
bild som ”sjuk” minskar. Vetskapen hos läkaren att vårdcentral kan erbjuda samtalsbehand-
ling för psykisk ohälsa gör denne både bättre på att observera psykisk ohälsa och på att följa 
upp de patienter som remitterats (Haley et al., 1998).  En studie som provat olika modeller för 
depressionsbehandling i primärvården ger stöd för att ett fungerande samarbete med psykolog 
och psykiatriker ger ökad behandlingslojalitet, bättre utfall och högre patienttillfredsställelse 
jämfört med enbart behandling av läkare (Katon et al., 1997).  
 
McDaniel (1995) noterar att många patienter drar sig för att söka psykologhjälp. Läkaren 
måste därför hantera frågan om en remiss skickligt och betona att det inte betyder att symto-
men bara är i patientens huvud utan en sjukdom som vilken som helst och där psykoterapi är 
ett behandlingsalternativ bland andra (Haley et al., 1998). En läkare patienten litar på kan ge 
legitimitet åt psykologisk behandling, minska patientens rädsla, öka motivationen för föränd-
ring och bereda vägen för ett gott samarbete mellan patienten/familjen och psykologen. Sam-
arbete mellan dessa två professioner är vidare viktigt då läkaren kan motverka psykosocial 
fixering hos psykologen samtidigt som psykologen kan motverka somatisk fixering hos läka-
ren (McDaniel, 1995). Läkarens och psykologens roll respektive arbetssätt på en vårdcentral 
sammanfattas i tabell 1 och 2.  
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Tabell 1. Läkarens och psykologens roll i samarbetet. 

 
Läkaren:  Psykologen/samtalsterapeuten:  
Remittera lämpliga patienter 
Ge sin ”välsignelse” till samtal  
Ge medicinsk behandling  
Motverka psykosocial fixering. 

Erbjuda psykosocial behandling 
Stödja läkaren med tunga/komplexa patienter 
Informera om psykologiska samband 
Ge psykologisk behandling 
Motverka somatisk fixering 

 
Tabell 2. Läkarens och psykologens arbetssätt. 

 
Läkarens arbetssätt:  Terapeutens arbetssätt:  
Handlingsorienterad, rådgivning, läkardominant, 
hög tidspress, kortfattad anamnes.  
15-30 min/möte. Gles kontakt.  
Patienten passiv i mötet och behandlingen. 

Processorienterad, underlättande och 
patientcentrerad, omfattande anamnes.  
45-50min/session. Tät kontakt.  
Patienten aktiv i behandlingen.  

 
Det har visat sig att det kan vara problematiskt för läkare och psykolog att samarbeta i pri-
märvården. Huvudsakliga anledningar till detta är enligt McDaniel (1995): Olika utbildning 
där professionerna kommit i mycket ringa kontakt med varandra, olika teoretiska paradigm, 
olika språk, olika arbetssätt och professionell konkurrens. Dessutom kan psykologer kan av-
undas läkaren dennes ekonomiska och sociala makt och de kan tävla om vem som ger patien-
ten bäst vård (McDaniel, 1995, Malmström, 2005). Psykologer har oftast lättast att samarbeta 
med de läkare som skriver under på Engel’s biopsykosociala modell, vanligen allmänläkare 
och barnläkare, än de läkare som hå ller kvar vid en traditionell biomedicinsk modell. Hon 
säger vidare att: ”Vad som krävs för ett bra samarbete är bra kommunikation, ömsesidig för-
ståelse för varandras världsbild, en personlig relation, ett gemensamt språk, gemensamma mål 
och ett kontrakt på samarbetet” (1995, s118). För att åstadkomma detta rekommenderas fö l-
jande: Att professionerna förklara sina termer för varandra och varför arbetet har det struktu-
rella upplägg det har. Att de håller varandra underättade, både skriftligt och muntligt kring 
gemensamma patienter. Att en formell struktur utarbetas som ökar tillgängligheten till var-
andra genom regelbundna möten eller öppna tider. Att förhandla om och acceptera olikheter i 
makt, befogenheter, resurser och pondus. Sist men inte minst att de arbetar på samma arbets-
plats (McDaniel, 1995; Haley et al., 1998).  
 
 
Två modeller för samarbete 
 
Det finns olika modeller för att nyttja psykologisk kompetens inom den medicinska vården. 
Psykologen är vanligen beroende av primärvårdsläkaren i det avseendet att det är läkaren som 
remitterar patienterna och de måste därför hitta former för att samarbeta. Pace, Chaney, Mul-
lins och Olson (1995), beskriver två modeller för samarbete inom primärvården: en problem-
orienterad/konsultativ ansats och en systemteoretisk/processorienterad ansats. En problemori-
enterad ansats innebär att man lägger hela förklaringen till patientens problem hos patienten 
och psykologen konsulteras för att bedöma och påverka patientens beteende. Denna modell 
kan se ut på tre sätt:  

1. Ett strukturerat och formellt samarbete. Läkaren remitterar till psykologen med speci-
fika frågor där psykologen ska rekommendera specifika lösningar. Psykologen träffar 
patienten vid ett tillfälle i syfte att utreda frågan. Exempel på frågor: Är denna patient 
svårt deprimerad? Hur är patientens kognitiva förmågor?  
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2. Ett ostrukturerat och delvis informellt samarbete. Läkaren konsulterar psykologen om 
patientfa ll på möten eller i korridoren. Psykologen träffar inte alltid patienten utan lä-
karen efterfrågar psykologens synpunkter informellt. Denna samarbetsform förekom-
mer ofta när läkaren och psykologen har en god relation och arbetat en längre tid till-
sammans. Här råder ofta en ömsesidig respekt och ett intresse för varandras kunskaper.  

3. Kollaboration, en högre grad av samarbete. Psykologen är här en mer integrerad del av 
ett multidisciplinärt team. Både formella och informella konsultationer sker vid behov. 
Psykologen erbjuder även själv behandling som psykoterapi, familjerådgivning eller 
beteendemodifikation.  

 
Enligt författarna är ett systemteoretiskt/processorienterat arbete inom primärvården att före-
dra. Här finns ett betydligt närmare samarbete mellan läkare och psykolog där psykolo gen 
engageras i utarbetandet av såväl en generell som en specifik vårdplan med varje aktuell pati-
ent. Här har man genom ett metaperspektiv möjlighet att ta hänsyn till den komplexa helheten 
som patienten befinner sig i och arbeta mer pragmatiskt utifrån patientens problematik; till 
skillnad från att arbeta utifrån en specifik frågeställning som leder till en viss evidensbaserad 
behandling. Denna samarbetsform ger enligt författarna bättre förutsättningar för gott samar-
bete, en större rollflexibilitet för individerna och ett större fokus på hur patienten påverkas av 
olika system hon ingår i.  Interventioner kan här riktas mot flera olika delar och nivåer samt i-
digt och olika vårdgivare kan parallellt tillhandahålla olika insatser (Pace et al., 1995).  
 
 
Olika psykosociala insatser 
 
Sobel (1995): ”Fler och fler studier pekar på att enkla, säkra och relativt billiga interventioner 
kan förbättra patienters upplevda hälsa dramatiskt och reducera behovet av dyra medicinska 
insatser…Dessa interventioner inriktar sig på att öka patienternas kunskap och självförtroende, 
minska social isolering, och öka känslan av kontroll över sin hälsa och sin livssituation” (s 
238).  Insatserna kan omfatta allt från att läkaren ger patienten konkreta råd i samband med ett 
ordinarie besök till att patienten går i individuell psykoterapi hos en psykoterapeut.  Insatser 
däremellan kan vara informationsträffar, självhjälpsgrupper, enstaka konsultationer hos psy-
kologen eller psykoterapi i grupp (Pruitt, Klapow, Epping-Jordan & Dresselhaus, 1998). In-
satsen skall motsvara svårighetsgraden i patientens problematik, där det för en majoritet av 
patienterna räcker med en liten informationsinsats medan några procent behöver den mest 
omfattande insatsen. På de lägre nivåerna kan olika yrkeskategorier tillhandahålla behandling 
under psykologisk handledning/konsultation medan den högsta nivån fodrar behandling av en 
leg. psykoterapeut.  
 
Psykosociala interventioner på den lägsta nivån, det vill säga genomförd av allmänläkaren 
själv, har utvärderats i åtta randomiserade kontrollerade studier (RCT) Slutsatsen av dessa 
studier är att det varken finns starka bevis för eller emot att det är en effektiv intervention. 
Den insats som verkade mest lovande var en lösningsfokuserad behandling för patienter med 
depression (Huibers, Berskins, Bleijenberg & Schayck, 2006).  En annan behandlingsstrategi 
som utvärderats är counselling. Begreppet counselling används inom den engelskspråkiga 
världen för korta samtalsinsatser som inte betraktas som psykoterapi utan snarare som rådgiv-
ning, information och/eller stöd och en motsvarande term på svenska finns inte. En metaut-
värdering av sju olika RCT studier (Bower, Rowland, Mellor, Heywood, Godfrey & Hardy, 
2006) där counselling erbjudits patienter i primärvården, visade att det är osäkert om det finns 
några långsiktiga fördelar för patienterna att få counselling som komplement till vanlig vård. 
Patienterna var visserligen mycket nöjda med samtalen och effekten var signifikant positiv på 
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kort sikt men långsiktigt oförändrad. Denna tolkning av RCT studiernas resultat bestrids dock 
av Hemmings (2000) som menar dels att RCT är fel utvärderingsmetod (se vidare under psy-
koterapiforskning), dels att counselling erbjudits av personal utan adekvat utbildning och att 
man därför inte kan sluta sig till huruvida det är effektivt eller inte. 
 
 
Svenska förhållanden  
 
Psykologisk kompetens och samtalsterapi inom primärvårdens ram är ett relativt nytt och 
ovanligt fenomen i Sverige (Carlsson, 2001). I de få undersökningar av samtalsterapi på 
vårdcentral som gjorts är det vanligen en leg psykolog och/eller leg psykoterapeut som 
tillhandahållit behandlingen, även om fler yrkeskategorier kan vara samtalsbehandlare. 
Malmström (2005) har genom intervju av psykologer i primärvården undersökt de speciella 
utmaningar det innebär att vara en ny profession i en gammal organisation; som att förankra 
den egna yrkesrollen i organisationen, att avgränsa sitt ansvarsområde och att utveckla en 
professionell identitet.  
 
Enligt Marne mfl (2004)  kan psykologens arbete på vårdcentralen innefatta: direkt patientar-
bete, som bedömning, behandling och rådgivning, indirekt patientarbete, som handledning, 
utbildning och internt/externt samarbete samt utvecklingsarbete, som metodutveckling och 
organisationsutveckling. Myhr (2005) fann 129 psykologer i primärvården i Sverige (exklus i-
ve barn- och mödravård) i sin undersökning av deras arbetsmiljö. Deras arbete bestod huvud-
sakligen av direkt patientarbete, det vill säga bedömning och korttidsbehandling.  Behandling-
en de erbjöd beskrevs som eklektisk; metoder och tekniker från olika skolbildningar användes 
och det var lika vanligt med psykodynamisk (PDT) som kognitiv/kognitiv beteendeterapeu-
tiskt (KT/KBT) grundutbildning. Hälften av psykologerna var även leg. psykoterapeuter. Gra-
den av samarbete med läkarna varierade och skedde huvudsakligen informellt (78 procent), 
ofta i korridoren eller i fikarummet.  Femtionio procent träffade läkarna minst varje vecka 
medan 38 procent sällan eller aldrig träffade dem. Samarbete med andra yrkeskategorier var 
vanligt (38 procent), framförallt med kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast. De kunde ha 
gruppbehandling eller informationsträffar tillsammans för behandling av depression, stress, 
rökning, smärta eller viktreduktion. Majoriteten fick patienter via läkarremiss men nästan 
hälften kunde ta emot patienter direkt, utan krav på remiss. Patienterna var vanligen i arbets-
för ålder och depression var den vanligaste diagnosen, följt av ångestproblematik, krisreaktion 
och stressreaktion. I genomsnitt tog de emot 127 nya patienter/år, medianväntetiden var en 
månad och varje patient fick i medeltal sju samtal.  Det kunde vanligen remittera svårare pati-
enter till psykiatrin. Överlag uttrycktes i Myhrs studie önskemål om ökat teamarbete, mer 
utbyte med yrkeskolleger och lägre arbetsbelastning.  
  
 
Vem och vad ska behandlas? 
 
Cirka en tredjedel av patienter som söker sig till primärvården upplever stressrelaterade soma-
tiska symtom. En annan tredjedel har medicinska tillstånd med en tydlig koppling till riskbe-
teende som rökning, alkohol, dålig kosthållning mm. Slutligen den återstående tredjedelen, 
med diagnoser som diabetes, reumatism och lunginflammation påverkas i sjukdomsförloppet 
av faktorer som emotionellt tillstånd, socialt stöd och copingstrategier (Sobel, 1995). Alla 
dessa är potentiella kandidater för psykosociala insatser. Goldberg har i en studie av 590 kon-
sekutiva primärvårdsbesök delat in psykisk problematik  i följande undergrupper (refererad till 
i Carlsson, 2001):  
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• Somatisk sjukdom med sekundär psykisk problematik 
• Somatisk sjukdom i kombination med psykiskt sjukdomstillstånd 
• Somatisering  
• Enbart psykiskt sjukdomstillstånd 

 
Förutom diagnos har patientens motivation betydelse. Mauksch (2000) argumenterar, med 
hänvisning till ett flertal studier, att patientens eget önskemål avseende behandlingsform bör 
väga tungt då det har betydelse för behandlingens framgång. När det finns flera 
behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
säger den svenska lagstiftningen (SFS 2003:418, lag 1998:531, 2 kap, 2a §) att hälso- och 
sjukvårdspersonal har skyldighet att medverka till att patienten ges möjlighet att välja det 
alternativ som han eller hon föredrar.  
 
Det finns gemensamma psykosociala förhållanden som utgör riskfaktorer för ett stort antal 
sjukdomar. Det är därför ändamålsenligt att psykosociala interventioner inte enbart riktar sig 
mot specifika sjukdomar eller ett visst riskbeteende utan istället försöker påverka individens 
generella hälsa och därigenom minska risken för att drabbas av ett flertal olika sjukdomar. 
Vidare är kopplingen mellan minskat riskbeteende och förbättrad hälsostatus  inte helt klar, 
särskilt inte för kroniska sjukdomar. Snarare än beteendet i sig verkar det vara bakomliggande 
värderingar och emotioner som påverkar de fysiologiska systemen/sjukdomsförloppet.  Inter-
ventioner bör därför enligt Sobel (1995) fokusera på individens värderingar och attityder när 
det gäller sin hä lsa och på känslor som påverkar den egna hälsan generellt . 
 
 
Psykoterapiforskning 
 
Merparten av psykoterapiforskningen generellt idag sker som randomiserade kontrollerade 
studier för väldefinierade diagnoser. Enligt Seligman (refererad till i Hemmings, 2000) är 
detta en problematisk forskningsmetod för att utvärdera samtalsterapi i primärvården av flera 
anledningar: 
1) Behandlingstiden i primärvården är ofta flexibel istället för bestämd på förhand.  
2) Samtalsterapin är självkorrigerande genom att man slutar med icke framgångsrika tekniker 
och provar nya snarare än att hålla sig till en behandlingsmanual.  
3) Patienten väljer terapeut och behandlingsform snarare än att slumpmässigt fördelas till en 
viss behandling.  
4) Patienten har sällan en väldefinierad och avgränsad DSM-IV diagnos.   
5) Behandlingen fokuserar på patientens generella funktion snarare än på specifika symptom.  
 
Komplexiteten kring samtalsbehandling i primärvården förklarar sannolikt varför så få studier 
har gjorts inom området (Hemmings, 2000). Det finns således ett stort behov av att utvärdera 
samtalsterapi så som den faktiskt bedrivs i den kliniska verkligheten. Denna fallstudie är ett 
försök att göra det.  
 
 
Socsam 
 
Den verksamhet som studerats är Haninge kommuns primärvård som genom ett Socsampro-
jekt bedrivit samtalsterapi på samtliga vårdcentraler. Socsam är en socialpolitisk försöksverk-
samhet som enligt proposition 1990/91:121 syftar till att: ”genom samordning av resurser från 
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst uppnå både välfärdsvinster för enskilda 
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och samhällsekonomiska vinster” (www.Socsam.se).  En speciell lag, Socsam – lagen, ger stat 
och kommun möjlighet att lägga samman pengar i en gemensam budget, som fördelas av en 
gemensam politisk nämnd. Det första Socsam försöket startade 1994 i Stenungsund, följt se-
nare av åtta andra kommuner. Idag bedrivs verksamhet i Finspång, Grästorp, Stenungsund och 
Haninge.  
 
 Socsam i Haninge, som var föremål för denna studie, har pågått sedan 2001. Ett av många 
projekt har varit att anställa psykoterapeuter och kuratorer på alla fem vårdcentraler i Haninge 
kommun för att kunna erbjuda samtalsbehandling vid psykosocial ohälsa. Inför starten gjordes 
en processanalys för psykisk ohälsa (Cagnell et al., 2001). I rapporten,  som behandlar den 
psykiska ohälsan i kommunen och samtalsterapi i primärvården, stod det bland annat att:   
- Fem psykoterapeuttjänster tillsätts inom primärvården med placering på vårdcentralerna i 
…(Haninge). Terapeuternas uppdrag är att bedriva korta psykoterapier enskilt och i grupp 
samt ansvara för att patientutbildningar genomförs. 
- Utbildningar om psykisk ohälsa och om olika psykosomatiska tillstånd bör också ges till 
patienterna. Utbildningarna syftar till att öka kunskapen och förståelsen hos de som drabbas 
av psykisk ohälsa. 
- Gemensamma utbildningar om psykosocialt arbetssätt genomförs för personalen i primär-
vården.  
- Den psykiatriska öppenvården avsätter två psykiatriker som på halvtid ska bistå primär-
vårdens läkare i bedömning av personer med psykisk ohälsa. 
 
Projektets åtaganden formulerades såsom att terapeuterna skulle erbjuda samtal för patienter i 
arbetsför ålder, det vill säga 18-64 år. I uppdraget ingick att terapeuterna skulle behandla 
patienter med lättare psykisk ohälsa där upp till 10 samtal bedömdes vara tillräckligt. I detta 
ingick nydebuterad depression, lättare ångestproblematik, krisreaktion och stressproblematik.  
 
 
Syfte och Frågeställning 
 
Denna studie syftar till att belysa erfarenheter av samtalsbehandling inom primärvården med 
fokus på frågorna Varför? Hur? och För vem? - med utgångspunkt från tre perspektiv; patien-
tens, samtalsterapeutens och läkarens. Vilka erfarenheter har patienter, terapeuter och läkare 
av samtal som behandlingsform inom primärvården med avseende på:  
 

1. Hur, i termer av: 
a. Den organisatoriska ramens utformning 
b. Behandlingens utformning 
 

2. Vem, i termer av: 
a.  Vilka patienter som remitterats till samtalsterapeuten 
b.  vilka patienter som genomgått samtalsbehandling 

 
3. Varför, i termer av:  

a. Effekt av behandling, avseende sjukskrivning, GAF och BDI 
b. Patientens erfarenhet av behandlingen 
c. Terapeutens erfarenheter av behandlingen 
d. Läkarens erfarenheter av behandlingen 
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Metod 
 
 
Detta arbete var en fallstudie av ett Socsam projekt med samtalsbehandling på vårdcentral i 
Haninge kommun. Studien har sin upprinnelse i ett förslag till examensarbete från en av tera-
peuterna i projektet men var i övrigt fristående från Socsam. I detta metodavsnitt presenteras 
först en teoretisk beskrivning av uppsatsens perspektiv. Därnäst följer avsnittet: deltagare, 
instrument, procedur och analys, under vilket respektive datakälla presenteras i nämnda avse-
enden. Slutligen följer en förklaring av centrala begrepp.  
 
 
Om fallstudier 
 
I denna studie har jag sökt att belysa projektet med samtalsterapi på vårdcentral ur ett 
helhetsperspektiv. Med detta menas att jag undersökt fenomenet ur flera olika vinklar för att 
se hur det kan ha påverkats av faktorer på olika nivåer, såsom: organisationens utformning, 
terapeuternas uppdrag, terapeutens och patientens önskemål, patientens problematik, 
samarbetet med läkaren, etc. Studieobjektet är det specifika projekt för samtalsbehandling 
som erbjudits patienter på fem vårdcentraler inom Haninge kommun under perioden januari – 
juli 2005. Arbetet påbörjades september 2005 med målsättningen att genomföra en 
statistikbaserad utvärdering av  samtalsbehandlingens effekt på patienternas hälsa. Syftet med 
studien kom dock att omprövas efter att påtagliga brister i registermaterialet identifierats, samt 
att initiala samtal med försöksledare och en terapeut indikerat en komplex frågeställning med 
kliniska och organisatoriska faktorer som påverkade varandra och svårligen kunde analyseras 
var för sig med en kvantitativ ansats. 
 
Fallstudier är en typ av induktiv studie, där man utifrån enskilda händelser försöker sluta sig 
till principiella slutsatser (Alvesson & Sköldberg, 1994). Enligt Yin (1994) är en fallstudie en 
empirisk undersökning som (a) belyser ett samtida fenomen inom det verkliga livets ramar, 
där (b) gränserna mellan fenomenet och det sammanhang i vilket det ingår inte är självklara, 
och där (c) det är möjligt att använda flera informationskällor för att belysa fenomenet. 
Fallstudier är vanliga vid explorativa ansatser där man analyserar nyare eller outforskade 
fenomen.  
 
En tolkande ansats av fallstudietyp ställer specifika krav på forskaren genom det täta 
sambandet mellan begreppsbildning, kategorisering, analys, tolkning och datainsamling 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Efter de initiala samtalen med försöksledare och statistiker vid 
Socsam samt en terapeut under hösten 2005 fördjupade jag mig i tillgänglig litteratur och 
planerade primärdatainsamling, som ägde rum under vårvintern 2006. I denna process 
utnyttjades flera gånger möjligheten att återkomma till aktuella intervjupersoner för 
uppföljningsfrågor. Möjlighet att röra sig mellan analys och ytterligare datainsamling och 
kontroll i samband med intervjudata visade sig viktig för att förklara struktur och anomalier i 
den statistik som insamlats. 
 
 
Deltagare, instrument,  procedur och analys 
 
Dataunderlaget utgjordes huvudsakligen av följande fyra informationskällor:  
1) Registerdata på alla patienter som träffat terapeut 
2) Enkät som delats ut till behandlade patienter  
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3) Intervju med terapeuter på alla fem vårdcentraler   
4) Intervju med läkare på alla fem vårdcentraler 
 
Information kring insamlande och analys kommer nedan att presenteras i sin helhet, i tur och 
ordning, för varje informationskälla.  
 
 
Registerdata – Socsam registret 
 
Deltagare: Socsam registret omfattar uppgifter om samtliga 352 patienter som remitterats till 
och tagits emot av en samtalsterapeut på någon av de fem vårdcentralerna i Haninge kommun 
under perioden januari – juli 2005.  
 
Instrument och procedur: Varje samtalsbehandlare har rapporterat data över egna patienter 
och uppgifterna har sammanställts av en statistiker på Socsam.  Dataregistret var avidentifie-
rat. Inrapporteringen av vissa data var frivillig vilket innebar att samtalsbehandlarna inte rap-
porterat samma typ av data i samma omfattning. Demografiska data som födelseålder, kön 
och sysselsättning fanns för samtliga patienter liksom uppgift om vårdcentral, remissinstans, 
startdatum och slutdatum för behandling, antal individuella samtal, antal gruppsamtal, och 
sjukskrivningsgrad vid behandlingens början och slut. För vissa variabler saknades uppgift 
från flertalet patienter: patientens diagnos bedömd av läkare respektive terapeut, BDI-värde 
(Beck Depression Inventory) och GAF-värde (Global Assessment och Functioning) vid start 
och slut samt sjukskrivning vid avslut och om patienten remitterats vidare. Bortfallet i studien 
beskriv i tabell 3 nedan. Möjligheten att spåra data för att kunna komplettera materialet har 
varit begränsad då löpnummer inte i efterhand kunnat kopplas till personnummer. Samtalsbe-
handlare och statistiker har kontaktats vid ett flertal tillfällen för att tolkningen av den insam-
lade datamängden skulle bli korrekt.  
 

Tabell 3. Beskrivning av studiens bortfall. 

Variabel N Bortfall Förklaring 

Sjukskrivning vid avslut 120 38% 
En terapeuts uppgifter om sjukskrivning vid avslut för 
45 patienter har försvunnit och inte kunnat återskapas. 

Läkares diagnos för 
remitterade patienter 352 28% 

Bortfallet beror främst på att läkarens diagnos har inte 
rapporterats in från en av fem vårdcentraler. 

Läkares diagnos för 
behandlade patienter 

120 20% 
Bortfallet beror främst på att läkarens diagnos har inte 
rapporterats in från en av fem vårdcentraler. 

GAF 82 10% 
GAF-skattningar gjordes konsekvent på tre vårdcen-
traler. Bortfallet på dessa tre vårdcentraler redovisas 
här. 

BDI 45 6% 
Endast en vårdcentral konsekvent gjort BDI skattning. 
Bortfallet på denna vårdcentral redovisas här. 

 
Läkarens respektive terapeutens diagnos har skrivits in i textform utan att vara enhetligt koda-
de. Olika beteckningar för samma diagnos förekom, till exempel kunde diagnosen paniksyn-
drom beskrivas som paniksyndrom, panikångest, panikattacker eller paniktillstånd. För att 
göra informationen överskådlig kodades därför diagnoserna i tio kategorier baserat på The 
Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders – fourth edition (DSM-IV). Till ex-
empel har diagnoserna/beteckningarna utmattning, stress, stressreaktion, utbrändhet och ut-
mattningsdepression alla placerats under kategorin utmattning. Diagnoser som förekom i låg 
utsträckning placerades i en gemensam, uppsamlande kategori (bilaga 1). 
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Analys: Data från Socsamregistret analyserades i SPSS. Deskriptiv analys gjordes av variab-
lerna kön, ålder, sysselsättning, sjukskrivningsgrad vid start och avslut, vårdcentral, diagnos 
av läkare respektive terapeut samt BDI och GAF vid start och avslut. I enlighet med studiens 
syfte genomfördes enkelsidig hypotesprövning av t-test för både oberoende och beroende 
mätning samt variansanalys (envägs ANOVA).  
 
 
Patientenkät 
 
Deltagare: Såväl terapeuter som kuratorer inom primärvårdsenheten delade ut en enkät (bilaga 
2) till sina patienter som efterfrågade patientens åsikter om samtalsbehandlingen. Enkäten 
ingick i Socsams utvärdering av projektet. En vårdcentrals kurator respektive terapeut har år 
2005 inte lämnat ut enkäten till sina patienter. 145 patienter av 261 möjliga har svarat på en-
käten.  
 
Instrument och procedur : Enkäten innehöll tre frågor där patienten skulle skatta sin uppfatt-
ning på behandlingen enligt en femgradig skala. Fyra frågor gav patienten möjlighet att be-
skriva sin uppfattning av korttidsterapin mer utförligt.  Svaren har patienten lämnat i receptio-
nen på sin vårdcentral eller skickat direkt till Socsam. Alla utsagor i patientenkäterna har 
numrerats och sammanställts av en statistiker på Socsam. Sammanställningen inkluderar både 
patienter som träffat terapeut och som träffat kurator. Den del av enkätmaterialet som rörde 
patienternas självskattningar visade sig vara för ofullständigt för att kunna bearbeta statistiskt 
varför enkäterna endast bearbetats med kvalitativ analys. När det varit möjligt att se att utsa-
gan rört behandling av kurator har utsagan inte tagits med.  
 
Analys: De fyra öppna frågorna i enkäten genererade många överlappande kommentarer, en 
utsaga kunde passa in under olika frågor. Vid flera tillfällen återfanns en kommentar som bätt-
re hörde hemma under en av de andra frågorna. Kodning av utsagorna har därför gjorts för 
alla enkätens utsagor tillsammans, där nya kategorier växt fram. Om en person skrivit en lik-
nande kommentar under flera öppna frågor har kommentaren bara räknats en gång.  
 
 
Intervju med terapeuter 
 
Deltagare: Samtliga samtalsbehandlare som under perioden januari- juli 2005 arbetade med 
samtalsterapi på en vårdcentral i Haninge har intervjuats under perioden januari- februari 2006. 
Av totalt sex terapeuter var tre socionomer och tre psykologer. Alla hade grundläggande ut-
bildning i psykoterapi (Steg 1), en var dessutom leg psykoterapeut (Steg 2) och ytterligare en 
var under utbildning till legitimerad psykoterapeut. I denna studie har samtalsbehandlarna för 
enkelhetens skull och i enlighet med primärvårdsenheternas egen beteckning, fått benämning-
en  terapeuter. Fem terapeuter var kvinnor och en var man, fyra arbetade heltid och två delade 
på en heltidstjänst. 
 
 
Intervju med läkare 
 
Deltagare: För att få en bild av läkarnas erfarenhet av samarbetet med terapeuterna har fem 
läkare intervjuats under mars-april 2006, en läkare på varje vårdcentral. Urvalet var ett be-
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kvämlighetsurval baserat på läkarnas kunskap och tillgängligt och har gjorts av enhetschefe r-
na på respektive vårdcentral. Tre var kvinnor och två var män och alla hade arbetat minst tre 
år på aktuell arbetsplats.  
 
 
Intervjuprocedur 
 
Läkare och terapeuter intervjuades enskilt under 45-75 minuter genom en semistrukturerad 
intervju. I slutet av intervjun med terapeuterna ställdes också specifika frågor kring det 
registerdata som rapporterats in till Socsam för att validera begrepp och förklara anomalier i 
materialet. En intervjuguide användes för terapeuterna och en annan för läkarna, (bilaga 3 och 
4). Alla intervjuades på sin arbetsplats och intervjuerna spelades in på band och 
transkriberades i sin helhet. Den handskrivna textmängden motsvarade ett helt kollegieblock.  
 
 
Analys av intervju  
 
Intervjuerna transkriberades för hand enligt ”den minst detaljerade nivån”. Det innebär att 
exempelvis pauser, felsägningar och upprepningar inte tagits med (Kvale, 1997). Principen 
har varit att göra talspråk till skriftspråk utan att meningsinnehållet gått förlorat. Det skrivna 
materialet tematiserades, tolkades och analyserades på ett sätt som följer principerna för 
kvalitativa analyser (Kvale, 1997). Texterna gicks igenom ett flertal gånger där varje utsaga 
kodades under ett passande tema utifrån utsagans meningsinnehåll. Kodningen genomfördes 
på dator där de olika utsagorna från varje informant placerades under relevant tema. Ingen 
utsaga lämnades okodad utan varje utsaga kunde placeras under ett passande tema. Varje 
utsaga fick en beteckning så att de gick att spåra tillbaka till informanten och orginalintervjun. 
Temana var inte fastlagda på förhand utan växte fram parallellt med kodningen. När en ny 
genomläsning inte ledde till vidare omkodning kunde temana kopplas samman till en 
hierarkisk ordning. Utsagorna har ibland kodats under mer än ett tema beroende på 
sammanhanget. Materialet bearbetades på gruppnivå för att bibehålla informanternas 
anonymitet i så hög grad som möjligt. De citat som följer i uppsatsen är omvandlade från 
talspråk till skriftspråk. Informanterna har i möjligaste mån representerats i lika stor 
utsträckning.  
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Vid kvalitativa undersökningar talas det ofta om tillförlitlighet som en motsvarighet till det 
klassiska reliabilitetsbegreppet, i ett försök att efterlikna kvantitativa studier där resultatet 
skall vara detsamma oberoende av tid, rum och person (de Vaus, 2004). I denna studie teck-
nas en ögonblicksbild av verkligheten, där jag försökt uppnå en hög tillförlitlighet genom att 
samla in riklig och heltäckande data. Det är inte möjligt att uttala sig om begreppen jag under-
sökt är fasta i tid och rum, vid ett senare undersökningstillfälle kan olika företeelser i samma 
Socsamprojekt ha förändrats. Studien kan dock tillföras en hög grad av intern konstistens, då 
jag använt mig av flera olika källor och metoder för att säkerställa att olika begrepp och mått i 
studien efterliknar/mäter samma sak. Intervjudata från terapeuter och läkare har jämförts med 
register- och enkätdata för att se om de överensstämmer. Vid motstridig information, t.ex. om 
intervjuerna indikerade att ett mått vad inkonsekvent eller felaktigt dokumenterat har jag ex-
kluderat det måttet från analysarbetet. 
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Vad gäller studiens validitet har jag på liknande sätt kunnat använda mig av olika datakällor 
för att genom intervjuer säkerställa att de register- och enkätdata jag använt verkligen är bra 
mått på patienternas ohälsa, samt använt registerdata för att säkerställa att respondenternas 
utsagor är rimliga beskrivningar av de patientgrupper de pratar om. Detta är en klassisk form 
av triangulering av data (Jick, 1979) vilket ger studien hög intern validitet. 
 
 
Etiska överväganden 
 
De främst etiska överväganden som väglett mig i studien har varit att behålla källornas 
anonymitet, speciellt avseende patienterna, men även avseende terapeuterna och läkarna. 
Patientmaterialet har hållits strikt anonymt då jag inte haft tillgång till patienternas 
födelsenummer eller namn. Då studiens ej haft till syfte att jämföra vårdcentraler, enskilda 
terapeuter eller läkare har jag strävar efter att undvika svepande jämförelser mellan 
vårdcentraler. Istället har jag jämfört de situationer som påverkar arbetet på dessa 
vårdcentraler (t.ex. skillnader i resurser och upptagningsområde). Detta har varit viktigt för 
mig av två skäl: (1) att terapeuterna och läkarna skall kunna tala fritt utan att oroa sig över att 
deras chefer kommer att veta vad de sagt, samt (2) att säkerställa att terapeuterna och läkarnas 
utsagor är så sanningsenliga så möjligt och inte bär spår av någon ”dold agenda”, som att 
framhålla sin egen interna position (de Vaus, 2004). 
 
 
Centrala begrepp 
 
Terapeut, samtalsterapeut, samtalsbehandlare – allmänna beteckningar på en person som 
erbjuder samtalskontakt i någon form. Representerar inte en specifik yrkeskategori eller 
utbildning. I denna uppsats används begreppet terapeut genomgående.  
 
Psykosocialt team – här: anställda i primärvården som samverkar kring behandling av 
patienter med psykosociala problem, till exempel psykolog, kurator, sjukgymnast och 
psykiatriker.  
 
Leg. Psykolog – en person som genomgått psykologprogrammet (200 poäng) samt den 
ettåriga psykologpraktiken (PTP) och erhållit sin legitimation av socialstyrelsen. 
Psykologutbildningen inkluderar Steg 1 utbildning i psykoterapi (30 poäng).  
 
Kurator – en socionom, dvs som har en examen från socionomlinjen (140 poäng), och som 
arbetar inom hälso- och sjukvård. Kan ha byggt på med steg 1 kompetens.  
 
Leg. Psykoterapeut – har minst två års erfarenhet av psykiatriskt arbete, gått i egenterapi och 
genomgått steg 1 och steg 2 utbildning i psykoterapi (totalt 60 poäng) och erhållit legitimation 
av socialstyrelsen. De vanligaste grundutbildningarna är psykolog, socionom och läkare.  
 
Beteendevetare – en generell beteckning för alla som har kandidat- eller magisterexamen 
(120-160 poäng) i beteendevetenskapliga ämnen (psykologi/sociologi/socialt arbete) men som 
inte är leg. psykolog eller leg. psykoterapeut.  
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Resultat 
 
 
Resultatredovisningen är uppdelad i tre huvuddelar: 1) hur verksamheten med samtalsterapi 
såg ut, 2) vilka patienter samtalsbehandlingen riktade sig till, och 3) effekten av verksamheten 
med samtalsterapi. Information från registerdata, patientenkät och intervjuer med terapeuter 
respektive läkare har integrerats under respektive frågetema.  
 
 
Hur verksamheten med samtalsterapi såg ut 
 
Detta första huvudtema är uppdelat i två delar: organisatoriska aspekter på samtalsterapi och 
behandlingsaspekter. Informationen om organisatoriska aspekter på behandlingen hämtades 
från intervju med läkare och terapeuter. Detta första tema hade totalt sex underteman: 1) hur 
det gick till hos läkaren att få en remiss, 2) faktorer kring remissen, 3) hur samarbetet såg ut 
mellan terapeuten och läkaren samt 4) mellan terapeuten och andra professioner. Vidare 5) 
hur samarbetet med externa aktörer såg ut och slutligen 6) hur det var att arbeta som terapeut i 
primärvården.   
 
 
Organisatoriska aspekter 
 
Läkarsamtalet – att få en remiss 
 
De flesta patienter kände enligt läkarna inte till möjligheten att få samtalsterapi på sin vård-
central. Ingen av läkarna tyckte att det var svårt att föreslå remiss till kurator eller terapeut 
eftersom patienten nästan alltid reagerat positivt på förslaget. För två av läkarna var det lika 
vanligt att de själva lyfte frågan om remiss som att patienten gjorde det. För ytterligare två 
läkare var det vanligare att de själva föreslog och en läkare sade att det oftast var patienten 
som efterfrågade samtal. Förslaget om remiss kunde lyftas vid första besöket eller efter flera 
återbesök, beroende på utredningsprocessens längd. Det fanns patienter som sökte för kropps-
liga symtom som huvudvärk, trötthet eller tryck över bröstet och där man efter en somatisk 
utredning inte kunnat finna något fel. När patientens psykiska hälsa undersöktes vidare kunde 
psykosociala svårigheter komma fram som patienten först nu insåg kunde ha bidragit till sym-
tomen. Andra patienter sökte läkare för att de visste att de var deprimerade och önskade sam-
talsterapi. I de fall patienten tackade nej till en remiss uppgav läkarna att det oftast var för att 
patienten inte kände sig mogen för att prata om sina problem.  

 
Säg att patienten är deprimerad. Jag presenterar dagens linje för behandling 

ganska sakligt: ’såhär gör vi nuförtiden, vi brukar behandla med medicin för att 
komma upp till en viss nivå, alltid i kombination med samtalsterapi eller någon typ 

av samtalskontakt.’ Inget svårt att ta upp det, absolut inte. 
 

Ibland måste man övertyga dem om att de inte  har någon somatisk sjukdom. 
 

För 15 år sedan då var alla helt fixerade vid att allt måste vara kroppsliga besvär 
så när man anade att det var psykiskt eller psykosomatiskt blev folk ofta väldigt 
arga eller kränkta och tyckte att vi försökte avfärda dem. Men idag har folk inte 

den inställningen, man inser att det finns ett själsliv också. 
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Många är själva inne på att det är en depression men det kan ju också vara en 
kropplig sjukdom…fast i 9 fall av 10 är det depression. 

 
Läkarna uppfattade det inte som svårare att ställa en psykiatrisk diagnos jämfört med en so-
matisk och den avsatta tiden på trettio minuter inklusive diktering räckte vanligen. Tre av lä-
karna använde sig ofta av skattningsskalor som ett diagnostiskt hjälpmedel, vanligen HAD 
(Hospital Anxiety and Depression scale). Alla patienter som remitterades till det psykosociala 
teamet hade diagnosticerats enligt DSM-IV.  
 
Generellt ansåg läkarna att det inte var någon skillnad på att föreslå medicinering eller samtal 
för psykiska besvär och att föreskriven behandling baserade sig på patientens egna önskemål. 
Två läkare nämnde att om patienten valt att avvakta med medicinering hände det att 
terapeuten i ett senare skede föreslog patienten att börja medicinera. Exempel på hur det 
kunde gå till: 
 

Om jag tycker att det är uttalad depression så är jag nog mer benägen att tala för 
medicinering, är det lättare besvär, mer ångestkaraktär, så är jag kanske mer 

benägen att föreslå samtalsbehandling. 
 

Jag föreslår först samtal och diskuterar samtidigt att man kan börja medicinera om 
det behövs. 

 
Det är min absoluta uppfattning att de kan hjälpa var för sig men det bästa är 

kombinationen (medicin + samtal). 
 

En del (patienter) vill börja med medicin och vänta med samtal, några vill tvärtom, 
börja med samtal och vänta med medicin och några vill ingenting… om de är mer 
inne på samtalskontakt först då brukar jag låta dem få det och sen för man väl se i 

efterhand. De kanske står och stampar och då kanske vi måste komma in med 
medicin. 

 
De flesta patienter när de börjar i samtalsterapi har redan börjat medicinera. Det 

brukar hjälpa. 
 
Det framkom att den information patienten fick från läkaren om vad en remiss till det 
psykosociala teamet innebar varierade. Vanligen fick patienten veta om de remitterats till 
kuratorn eller terapeuten, att de först skulle bedömas innan de kunde få samtal och att terapin 
var tidsbegränsad. Vissa läkare informerade om vilken terapeutisk inriktning det var och att 
en remiss inte var detsamma som ett löfte om behandling. Det var lika vanligt att remittera till 
det psykosociala teamet, som att remittera direkt till respektive samtalsbehandlare. En av 
läkarna remitterade ibland direkt till en viss typ av samtalsbehandling, som gruppterapi för 
depression. Flera av läkarna uppgav att de hade god kännedom om vilka patienter som 
lämpade sig för kuratorn respektive terapeuten. Till kuratorn remitterade de patienter för 
krissamtal, stödsamtal och för psykosocial problematik som arbetsrehabilitering. Till 
terapeuten remitterades framförallt patienter med depressions-, ångest eller stressproblematik 
och/eller där KBT-behandling bedömdes som lämplig.  
 
 
Remissen 
 
Alla läkare uppgav att de skrev en kortfattad remiss som bestod av patientens namn, diagnos, 
läkarens frågeställning och en kort sammanfattning av patientens problematik, med hänvis-
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ning till journalen för mer information. Det sågs som överflödigt att lägga tid på att formulera 
en fyllig remiss när terapeuten enkelt kunde gå in och läsa i journalen. Det var också vanligt 
att läkaren gav fylligare information genom att samtala med terapeuten.  Läkarnas uppskatt-
ning av hur många patienter de remitterade till det psykosociala teamet varierade från ett par 
patienter i månaden till en patient om dagen. De två läkare som uppgav att de hade särskilt 
goda psykiatriska/psykologiska kunskaper remitterade flest patienter.  
 

”Typfall: tacksam samtalskontakt, diagnos depression, för fylligare sjukhistoria 
var god se bifogad journalkopia.” 

 
Formellt var det endast läkare som kunde skriva remiss till terapeuten och enligt registerdata 
var det nästan uteslutande så terapeuterna fick sina patienter. I enstaka fall kom patienterna 
direkt från kurator, sjukgymnast eller sjuksköterska. Terapeuterna bekräftade att läkare ofta 
remitterade direkt till dem men det var ändå det psykosociala teamet som beslutade vem som 
skulle ta sig an patienten. Fördelningen av patienter mellan dem skedde främst på basis av 
information som fanns i remissen och journalen. Kuratorns tog främst patienter som behövde 
stödsamtal, krissamtal, eller hjälp med arbetsrehabilitering eller myndighetskontakter och 
kunde erbjuda patienten högst fem samtal. Terapeuterna däremot erbjöd huvudsakligen 
KT/KBT-behandling för psykiatriska diagnoser som bedömdes kunna behandlas med högst 
tio samtal. Det förekom att patienten först gick i samtal hos kurator för att få stöd i den ome-
delbara krisen och senare hos terapeut för individuell terapi.  
 
Terapeuterna fick oftast remissen från läkarna i pappersform. Den information som 
förmedlades i remissen ansågs vara knapphändig och av allmän karaktär vilket ledde till att 
terapeuterna ofta kompletterade informationen genom att läsa i journalen eller prata direkt 
med remitterande läkare, för att kunna fatta beslut om och vem som skulle kalla patienten. En 
av vårdcentralerna avvek genom att läkarna där ibland överlät åt terapeuten att ställa 
diagnosen, detta enligt både registerdata och intervju med terapeuten i fråga.   
 

Det är svårt att utifrån remissen bedöma då läkaren kan skriva bara 3-4 ord, så det 
kan bli att vi byter efter bedömningen. 

 
Man får lite tokiga remisser ibland, typ: ’har mycket i bagaget’, ’har mått dåligt’. 

 
Det står depression oftast på remissen men det är inte alls alltid depression. 

 
 
Terapeuternas samarbete med läkarna 
 
I intervjuerna med både terapeuterna och läkarna framkom att det inte fanns något gemensamt 
mönster i formell mötesstruktur mellan läkarna och terapeuterna på de fem vårdcentralerna. 
De hade också provat olika samarbetsformer sedan starten för fem år sedan. Den intervjuade 
terapeuten och läkaren på respektive vårdcentral hade inte alltid samma bild av hur det fo r-
mella samarbetet såg ut. Den generella bilden var att läkarna hade regelbundna möten med det 
psykosociala teamet 30 minuter per läkare och månad. Två av terapeuterna träffade läkarna en 
i taget, en terapeut träffade dem två och två och ytterligare två hade öppna möten för alla lä-
kare samtidigt. Mötena var ett tillfälle för ömsesidigt informationsutbyte kring patienter. Vad 
som främst diskuterades enligt både terapeuter och läkare var huruvida en patient skulle re-
mitteras för samtal och hur det gick för patienter i pågående behandling. Här följer några 
kommentarer från terapeuterna om samarbetet:  
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Vi kan få fylligare information till remissen (på mötena). 
 

Jag kan inte somatiska sjukdomar, så där har jag ofta frågor. 
 

Vår behandling påverkas ju väldigt mycket av läkarnas beslut och vice versa så det 
är viktigt att man är samstämmig och har en enad linje. 

 
För det mesta lyssnar de på varann och det är också lärorikt, de ser hur de andra 

doktorerna gör.  
 
Två av vårdcentralerna hade en formell struktur som terapeuterna upplevde som välfungeran-
de, de övriga tre fungerade tillfredsställande eller mindre bra. Endast en av terapeuterna  var 
uttalat missnöjd med kvalitén i samarbetet, de övriga fem tyckte att det fungerade mer eller 
mindre bra. Flera nämnde att samarbetet försvårats på grund av hög personalomsättning vilket 
ofta inneburit att mötesstrukturen inte kunnat vidmakthållas eller att nya medarbetare behövde 
läras upp. Fördelar som nämndes med att ha möten med två eller flera läkare samtidigt var att 
läkarna kunde lära av varandra och att det gavs tillfälle till metadiskussion kring samarbetet. 
Den främsta nackdelen med öppna möten var risken att det blev dålig uppslutning från läkar-
nas sida vilket påverkade det ömsesidiga utbytet negativt. Av den anledningen hade två av 
vårdcentralerna övergått till att läkare och terapeuter träffades på tu man hand, antingen ge-
nom planerade möten eller när endera parten kände behov av ett möte. Till skillnad från tera-
peuterna och oavsett hur den formella mötesstrukturen såg ut, uppgav samtliga läkare att sam-
arbetet fungerade bra eller väldigt bra.  
 
Samarbetet skedde inte bara genom formella möten utan främst av praktiska skäl även genom 
spontana och informella samtal när tillfälle gavs. Även e-post och skrivna meddelanden 
skickades av terapeuterna när de ville informera läkaren om en patient.  Tre av de intervjuade 
läkarna använde sig främst av just informella vägar för att samtala om patienter, såsom att 
prata i fikarummet, korridoren eller i varandras arbetsrum. Möjligheten för läkaren att läsa i 
journalen hur det gick för patienten nämndes också.  

 
Terapeut: ”Det händer saker löpande hela tiden och då får man hugga tag i dem i 

korridoren om man behöver prata med läkaren, eller skriva meddelanden.” 
 

Läkare: ”Inga riktigt formella möten men det går ju lätt, vi har samma 
journalsystem, kan skicka meddelanden till varandra, träffas i fikarummet. Då ska 

man egentligen inte prata men det förekommer väl.” 
 
Läkare och terapeut samarbetade ofta kring patientens sjukskrivning. Alla läkare uppgav att 
de diskuterade patienters sjukskrivning med terapeuten om de upplevde att det behövdes, av 
den anledningen att terapeuten ofta var mer insatt i patientens problematik och därför hade 
synpunkter på sjukskrivningen. En av läkarna berättade att andra läkare på vårdcentralen 
upplevt att det kunde uppstå en konflikt mellan läkarens syn på patientens behov av 
sjukskrivning och terapeutens syn.  
 

Ibland tycker jag inte att patienten ska vara sjukskriven… då kan jag förbereda te-
rapeuten på att jag sagt så, annars kan det bli så att terapeuten kommer tillbaka 

och säger: ’nej, du måste sjukskriva mer’. 
 

De (kurator och terapeut) har ofta väldigt mycket synpunkter på det, hur lång tid 
de behöver och sådana saker så de påverkar väldigt mycket mina 

sjukskrivningsbeslut. 
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Terapeuternas samarbete med andra professioner  
 
Terapeuten och kuratorn samarbetade i hög utsträckning med varandra. På alla vårdcentraler 
hade de regelbundna möten cirka en gång i veckan för att diskutera både remisser och 
pågående patientärenden. Ett organiserat samarbete med övriga yrkeskategorier i 
primärvården som distriktssköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster, var sällsynt. En av 
terapeuterna hade organiserat samarbete med en sjukgymnast. Det förekom också att 
terapeuter gästföreläste för patientgrupper om psykologiska aspekter av olika tillstånd, 
exempelvis kring övervikt. Det magra samarbetet upplevdes inte negativt utan som en naturlig 
konsekvens av hur terapeuterna arbetade, det var helt enkelt sällan de behövde andras hjälp. 
Informellt hände det dock att andra yrkeskategorier konsulterade dem kring patienter som 
kanske behövde psykosocialt stöd.  
 
 
Samarbetet med externa aktörer 
 
Ingen, varken terapeut eller läkare, ansåg att kontakten med psykiatrin fungerade tillfredsstäl-
lande vilket upplevdes som ett etiskt dilemma (se vidare under rubriken: synen på vem som 
remitteras och behandlas). En av läkarna löste det etiska dilemmat med vad de skulle göra 
med patienter som var för svåra för vårdcentralen med följande resonemang:  
 

Vi kan tyvärr inte ta på oss att ta hand om svårt sjuka patienter bara för att 
psykiatrin inte fungerar. Lika lite som vi kan börja operera hjärtan för att det är kö 

till kranskärlsoperationer.  
 
Det fanns vanligen ett etablerat samarbete med externa aktörer som socialtjänst, arbetsfö r-
medling och försäkringskassa. Tre av läkarna var nöjda med det samarbete som etablerats 
med externa aktörer för patientens vårdplanering.  En av vårdcentralerna hade enligt terapeu-
ten där samarbete även med flera andra externa aktörer som familjecentralen, Röda korset och 
ABF. Alla läkarna hade varit med om att det på senare tid uppstått konflikter med handlägga-
re på försäkringskassan om patienters behov av sjukskrivning, framförallt för de patienter som 
var sjukskrivna för psykisk ohälsa.   
 

Om sjukskrivningsprocessen: ”En diskussion mellan terapeuten, mig, 
försäkringskassan, arbetsgivaren och patienten, det är ju det som är grejen med 

Socsam.” 
 

Samhället och försäkringskassans syn: somatisk sjukdom det är fint men det är lite 
humbug med depression, man får väl skärpa sig… och nog kan man jobba bara 

man vill… och då har man inte förstått sjukdomsvalören i det hela. 
 

När de (försäkringskassan) inte förstår att patienten helt enkelt inte kan jobba, så 
vill man dra in sjukersättningen och patienten blir orolig och så kan man inte job-
ba med problematiken utan det är bara det här som surrar, de vet inte om de får 

några pengar och hur de ska göra. 
 

I Socsamprojektet skulle en psykiater från psykiatrin fungera som konsult åt primärvården. 
Samtliga intervjuade uppgav att de varit stora problem att få detta trots att pengar avsatts. Alla 
vårdcentraler hade tidigare haft en psykiater som konsult från psykiatrin men det upphörde 
när denne slutade. För tillfället var det bara en vårdcentral som hade tillgång till psykiater, en 
privatpraktiserande psykiater som kom en gång i månaden och gav läkarna möjlighet att dis-
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kutera svårare patienters behandling. Det var även möjligt för patienter att träffa denne enskilt 
för konsultation.  
 

Tanken var att vi skulle ha en psykiater också någon dag i veckan. Det finns 
pengar avsatta för det men psykiatrin tycker att de behöver dem bättre, så vi får 

inga sådana resurser. 
 

Det fungerar inte alls! Det skulle vara till hjälp (med psykiater) men om psykiatrin 
fungerade som den ska hade det varit mycket bättre att få en psykoterapeut till… 

det är mycket bättre att psykiatern sitter på sin plats.  
 
 
En kulturkrock- vad terapeuterna trodde att andra trodde om dem 
 
Terapeuternas upplevelse av hur läkarna såg på deras arbete varierade från att man kände sig 
uppskattad, respekterad och att läkarna var nyfikna på deras arbete till att man kände sig 
ifrågasatt. Till exempel upplevde en terapeut att svårighetsgraden liksom vetenskapligheten i 
hennes arbetssätt ifrågasattes. Flera vittnade om att de bemötts med större skepsis när 
projektet startade för fem år sedan än man gjorde nu.   

 
Ömsesidigt, de (läkarna) klampar inte in på vårt område och inte vi på deras. 

 
Jag tror att de (läkarna) är tacksamma och uppskattar oss och är väldigt nöjda. 

 
Vad vi säger respekteras, det är ingen konkurrens mellan oss och doktorerna. 

 
Det finns en schablonbild hos läkare att patienten kommer för att hon behöver 

prata av sig. De förstår inte att det är en vetenskaplig behandling. 
 

Läkaren skriver (på remissen): ’behövs en enkel kognitiv insats’, alltså det finns 
inga enkla kognitiva insatser. 

 
Beträffande hur andra professioner såg på deras arbete upplevde fyra terapeuter att andra såg 
positivt på deras arbete medan två hade en mer ambivalent inställning. Flera såg det som 
problematiskt ur kulturell synvinkel att arbeta med psykologisk behandling inom den 
somatiska vården och att det var terapeuterna som skulle anpassa sig till den rådande kulturen.  
Till exempel pratades det mycket mer öppet om patienterna inom den somatiska vården än 
inom den psykiatriska. De upplevde även att det rådde en viss okunskap kring vad 
psykologisk behandling var och att terapeuterna därför sett sig tvungna lägga tid på att 
förklara för berörda vad de gjorde, hur de arbetade och vilka patienter de vände sig till.  

 
Ibland kan det bli lite mycket fikarumssnack (om patienter) och det är inte bra. 

Men det är ju ett stressigt tempo i primärvården så det får väl bli så. 
 

Hur andra uppfattar mitt arbetssätt det vet jag inte . 
 

Det handlar mycket mer om person än yrkeskategori… Vissa har kunskap och in-
tresse och kan förstå att det är ett tungt arbete vi har här. 

 
På chefsnivå var bilden att enhetscheferna såg positivt på terapeuternas arbete, var intressera-
de och hade förtroende för dem men återigen att kunskapen om vad de egentligen gjorde var 
liten. Ett tema flera nämnde var att chefen, särskilt på högre nivå, fokuserade mer på tillgäng-
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lighet, det vill säga hur många patienter som bokades in, snarare än på kvalitén på deras arbe-
te.  
 

Hon litar på vår bedömning och vår förmåga att avgöra hur vi ska arbeta.  
 

När jag sitter på löneförhandling så säger de öppet: vi har ingen aning om vad du 
gör. 

 
 
Beskrivning av behandlingen 
 
Detta andra huvudtema beskriver hur samtalsbehandlingen såg ut, uppdelat i följande fem 
underteman: 1) bedömningsprocessen, 2) samtalsbehandlingen, 3) hur terapeuterna arbetade, 
4) vad patienterna tyckte om behandlingen och 5) hur terapeuterna och läkarna tänkte kring 
att patienterna ville ha fler samtal. Tema nummer ett till tre är baserade på information från 
registerdata och från terapeuterna medan tema nummer fyra baserar sig på patientenkäten och 
nummer fem på intervju med läkarna och terapeuterna.  
 
 
Bedömningsprocessen 
 
Alla vårdcentraler strävade generellt efter korta väntetider och samtliga terapeuter sa att de 
gav patienterna en första besökstid inom fyra veckor efter remiss. Bedömningen var ett till tre 
samtal, där tre samtal var vanligast. Bedömningen grundade sig på patientens problem 
(sjukdom/diagnos); totalintrycket av patientens problem kombinerat med livssituationen samt 
hur patienten relaterade till behandlaren. Patientens förväntningar, motivation och önskemål i 
relation till behandlingen gicks igenom. En terapeut var även noga med att undersöka vem 
som bäst kunde tillgodose patientens behov, det var kanske inte samtalsterapi patienten i 
första hand behövde. Flera terapeuter var noga med att beskriva hur man arbetade för att få  
veta om patienten kunde ta till sig deras arbetssätt.  
 

Tror man att man kan komma och prata av sig eller är man redo att försöka ta tag 
i problemet och göra någonting åt det? 

 
Om man bestämde sig för att fortsätta användes god tid för att tillsammans med patienten ar-
beta fram en realistisk målsättning med behandlingen. Man beslutade även hur många samtal 
behandlingen skulle vara, vanligen fem till tio samtal. Terapeuterna använde ofta flera olika 
bedömningsverktyg till varje patient, som skattningsskalor för depression, ångest, stress och 
personlighetsstruktur. Vissa formulär gav terapeuten till alla medan andra användes från fall 
till fall. De vanligaste skattningsskalorna var BDI och BAI (Beck Anxiety Inventory). Skatt-
ningsskalorna användes både som diagnostiskt instrument och som ett diskussionsunderlag 
för behandlingen. Vissa satte diagnoser enligt DSM-IV, andra gjorde det inte, förutsatt att 
patienten inte skulle remitteras externt.  
 

Det vanliga är att patienten framhärdar att det onda bara ska bort (värken, 
panikångesten etc) och att patienten har orealistiska förväntningar på vad som ska 

hända. 
 

Det är funktionen av beteendet som är det viktiga. Om man inte ska skicka patien-
ten till en extern instans så vet jag inte vad det fyller för funktion att man sätter en 

diagnos, förutom i utvärderingssyfte. Det kanske låter oprofessionellt. 
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Enligt registerdata fick patienten i snitt 6,1 samtal (N = 219, s = 5,0). Som syns i figur 1 ned-
an beror den stora variationen på att patienterna i regel fick antingen bara de första ett till tre 
bedömningssamtalen eller en full behandling om tre bedömningssamtal plus tio behandlings-
samtal.  Nästan hälften av patienterna (45 %) träffade terapeuten vid högst tre tillfällen. Avse-
ende medelantalet samtal fanns det varken en signifikant könsskillnad eller en skillnad bero-
ende på sjukskrivningsgraden. Det var däremot en signifikant skillnad mellan vårdcentralerna  
[F (4, 214) = 13,34, p < ,001]. Parvisa jämförelser (Bonferroni) visade att en av vårdcentraler-
na hade färre samtal/patient än de fyra övriga (p < ,05) i medeltal 2,6 samtal/patient (N = 58, s 
= 2,6) medan de övriga fyra hade 7,4 samtal/patient (N = 161 s = 5,0).  
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Figur 1. Fördelningen av antalet individuella samtal per patient för hela patientgruppen (N=219) in-
klusive bedömningssamtal.  
 
 
Samtalsbehandlingen   
 
När en patient efter bedömningssamtal sedan togs i behandling kunde behandlingstidens längd 
variera. De var vanligast att få tio samtal (se figur 1) men medelantalet behandlingstillfällen 
var 6,6 (N = 120, s = 4,2). Vårdcentralerna varierade signifikant avseende behandlingstidens 
längd från i snitt 3,4 till 8,3 (s  = 3,1 - 4,8) behandlande samtal, [F (4,115) = 4,30, p < ,01]. 
Det var här ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor eller mellan de som inte var 
sjukskrivna och de som var helt sjukskrivna.  
 
I intervjuerna framkom att det fanns ett generellt mönster hos terapeuterna att vid bedömning-
en preliminärt besluta sig för fem eller sex samtal. Efter dessa samtal gjordes en utvärdering 
av hur långt man kommit, om målsättningen var rätt och hur de skulle gå vidare. Vanligen 
träffade man patienten en gång i veckan men var 14e dag förekom också. Kontakten kunde 
också glesas ut mot slutet. Uppföljningssamtal efter tre till sex månader kunde förekomma, 
oftast på patientens begäran. Flera terapeuter önskade att det hade funnits tidsmässig möjlig-
het att ge uppföljningssamtal till alla.  
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Hur behandlingen utformades varierade med terapeutens kompetens och preferens samt med 
patientens problematik och önskemål. Vissa terapeuter sade sig arbeta utifrån en eklektisk 
ansats där tekniker och metoder från olika terapiskolor integrerades medan andra arbetade 
mer renodlat utifrån vanligen KBT eller KT. Terapeuterna uppgav att de oftast arbetade på 
symtomnivå men det förekom att även den bakomliggande problematik som utlöst t ex en 
depression bearbetades.  
 

Jag föredrar att inte bara jobba med symtom utan också med djupare strukturer 
för jag ser att det blir mycket bättre resultat då. 

 
Om en patient kommer hit och är deprimerad då är det depressionen som 

behandlas, inte den bakomliggande problematiken. 
 

Depressionen går ju över med medicin och (samtals-) behandling men sen när 
behandlingen är över har patienten kvar sina obearbetade kriser och konflikter. 

 
 
Upptagningsområdets betydelse 
 
Karaktären på samtalsbehandlingen var beroende av hur upptagningsområdet såg ut. Om det 
karakteriserades av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga sjuktal handlade 
behandlingen ofta om att motivera och/eller att informera patienten. Motivationsarbetet kunde 
innebära att förmå patienten att ta hand om sig själv bättre och att ta emot den hjälp som 
erbjöds, ofta i form av insatser som påverkade patientens omedelbara livssituation. Här kunde 
det vara en utmaning bara att få patienten att infinna sig för samtal, kanske för att patienten 
hade med sig negativa erfarenheter av sjukvården och/eller av myndigheter.  

 
Det är inte resursstarka och välmotiverade patienter här, de söker sig någon 

annanstans…Hittills (på flera år) har jag inte haft någon med bara panikångest 
och oavsett hur svår den har varit så har det aldrig varit huvudproblemet, det har 

varit andra saker, framför allt hur livet är. 
 

Pedagogiska insatser kunde också ha en framträdande plats om patienten hade liten kunskap 
om symtomens innebörd. Patienten kunde förbättras påtagligt av att få en större förståelse för 
vad diagnosen, till exempel utmattningsdepression eller posttraumatiskt stressyndrom, var för 
något. Om upptagningsområdet istället bestod av tämligen välutbildade människor med högre 
inkomster och lägre sjuklighet blev behandlingen ofta mer fokuserad. Dessa patienter var 
överlag mer motiverade att arbeta med sina problem, hade större resurser och var mer insatta i 
sin problematik.  
 

Vanligast med patienter 30-40 år, dehär åren när allting händer, när man har 
karriär och barn och det är svårt att få ihop det. Välutbildade och höga krav på 

hur livet ska vara.  
 
 
Patienternas syn på behandlingen 
 
I patientenkäten efterfrågades patienternas syn på samtalsterapin. Överlag ansåg patienterna  
att de blivit professionellt och bra bemötta av kunniga behandlare och/eller personal. Många 
svarande ville kommenterade behandlingen med egna ord. Tre lika vanliga teman förekom här 
där det första temat handlade om att de fått en ökad förståelse/insikt/kunskap eller ett annat 
perspektiv på sina problem. 
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Jag har fått veta saker om depression och dylikt som jag inte visste och det har 

hjälpt mig att förstå mig själv mer.  
 

Har fått mycket bra råd och kommit till insikt.  
 

Att ta upp saker och få mig själv att tänka efter och inse att min ångest inte är livs-
farlig.  

 
Det andra temat var mer konkret än det första, att de hade fått hjälp med tankemönster och 
beteenden, fått egna verktyg för att hantera sina svårigheter eller praktisk hjälp.  
 

Jag har lärt mig om mina tankemönster och ändrat mina tankar till plus… 
Kan fungera som människa och inte sitta inlåst hemma. 

 
Har fått hjälp ’att tänka rätt’ och börjat se förändringar, som på sikt kommer att 

bli bra.  
 

Jag har snabbt blivit bra och kan fungera normalt på jobbet.  
 

Det tredje temat handlade om vinsten i att få prata ut med någon utomstående/kunnig samt 
av att få förståelse/bekräftelse från en annan.   

 
Att man har fått prata ut om allt och fått många frågor om varför man tror att man 

blev dålig.  
 

Att kunna prata med någon som kan förstå.  
 
Samtalshjälpen hade vidare upplevts som mycket värdefull, eller till och med nödvändig för 
att kunna handskas med sitt liv:  
 

En ovärderlig hjälp som förändrat mitt liv från mörk till ljus tillvaro.  
 

Utan hjälpen hade jag inte levt idag.  
 
På frågan om vad som varit mindre bra med samtalsbehandlingen var det två åsikter som åter-
kom; en tredjedel skrev att allt har varit bra och en tredjedel att de önskade fler samtalssessio-
ner. Hur läkarna och terapeuterna såg på detta utvecklas under nästa rubrik.  
 
 
”Vi vill ha mer!”  
 
Läkarna och terapeuterna kände väl till att många patienter önskade fler samtal. Terapeuterna 
var av uppfattningen att dessa patienter kan ha haft en för svår problematik för att tio samtal 
skulle räcka. Det kunde också spegla en svårighet hos patienten att sätta gränser eller att skapa 
en behandlingsrelation till terapeuten. Terapin kan ha varit givande och patienten ville få ’mer 
av samma’ även om hon inte egentligen var i stort behov av det. Kanske var patienten  osäker 
på om förbättringen och de nya färdigheter hon lärt sig skulle hålla när hon var på egen hand, 
eller hon kan ha varit rädd för att inte kunna få ytterligare hjälp om hon behövde det i framti-
den. Vikten av att kunna erbjuda uppföljningssamtal sågs som särskilt väsentligt för dessa 
patienter. Två terapeuter tyckte att det i de flesta fall var bra med denna begränsning i tid.  
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Jag tycker inte det är så dumt med denhär tidsbegränsningen, där håller säkert inte 
alla kolleger med mig, men vi ska räcka till så många som möjligt och allt vi gör är 

mer än inget. 
 

Alla läkarna var ense om att patientens önskan om fler samtal troligen speglade ett faktiskt 
behov. Tre av läkarna ansåg att patienterna skulle kunna få några fler samtal om det behövdes 
medan två av läkarna var tveksamma till om det skulle göra någon skillnad för patienten. En 
förklaring som lyftes fram var att vetskapen hos patienten om att det är begränsat till to gång-
er gör behandlingen mer effektiv. En annan förklaring var att patientens problematik kunde 
vara av den arten att hon skulle behöva en kontinuerlig kontakt i flera år vilket vårdcentralen 
inte hade möjlighet att erbjuda.   
 

De patienter vi skulle ha, de i grunden normalpsykiatriska, de blir nog de flesta bra 
på tio gånger. Men sen finns det en jättestor grupp som har mycket större behov. 

 
Orimligt att gå i åratal. Bättre att: nu har vi tio samtal, nu ska vi jobba så att det 

blir något resultat av det. 
 

Många patienter kanske har den förhoppningen att det ska bli nån slags shrink-
kontakt i flera år dit man kan gå som till frissan och lätta på trycket lite. 

 
Det är ju ganska begränsat med samtal… det tar tid att hitta varandra och känna 
förtroende för att öppna sig och det kan gå ett par samtal till det och då är fem 

(/tio) gånger inte så mycket. 
 
 

Terapeuternas arbete 
  
Samtliga terapeuter uppskattade antalet individuella patientsessioner till tjugo per vecka och 
heltidstjänst. Övrig tid gick åt till möten, telefonsamtal, administration, handledning och till 
informell konsultation med andra yrkeskategorier. Terapeuternas intresseområden skiftade, 
från att arbeta med specifik problematik som fobi, ångest, depression och utmattning till att 
arbeta med par, familjer och grupper. Att arbeta med organisationsfrågor, forskning och ut-
bildning kring psykisk sjukdom/ohälsa var andra intresseområden. 
 
Terapeuterna erbjöd huvudsakligen individuella kontakter men alla terapeuterna hade haft, 
hade pågående och/eller stod i begrepp att starta gruppbehandling. Exempel på gruppbehand-
lingar som förekom var tillämpad avslappning för symtom på hög stressnivå, livsstilsgrupp 
och depressionsgrupp för unga män. Generellt sågs gruppbehandling som en bra behandlings-
form som man önskade bedriva i större omfattning.  
 
En av terapeuterna hade ett delvis annorlunda uppdrag än de övriga och arbetade snarare ut-
ifrån psykologrollen än terapeutrollen. Denne lade tid på att utveckla arbetssätt som skulle 
öka tillgängligheten för patienten, samverkan kring patienten internt på vårdcentralen och 
samverkan externt med andra aktörer.  
 

Det är viktigt att förankra tankar kring hur man kan göra, vi är ett U-land jämfört 
med USA som haft psykologer inom primärvården länge. 

 
Som exempel skulle Röda korset, ABF och vårdcentralen samverka kring en patientgrupp 
gällande migrationsprocessen. Ett annat samarbete hade skapats mellan vårdcentralen och 
familjecentralen kring psykisk ohälsa som var kopplat till svårigheter i föräldrarollen. Patien-
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terna i detta upptagningsområde hade ofta en komplex problembild snarare än en väldefinie-
rad diagnos. Här ledde bedömningssamtalet därför oftare till att patienten fick hjälp på ett 
annat sätt än genom korttidspsykoterapi.   
 
Samtliga terapeuter hade erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin och det var oftast mot den 
bakgrunden de speglade sin syn på arbetet. De var alla ense om att man inom primärvården 
gavs möjlighet att behandla patienten i ett relativt tidigt skede i sjukdomsprocessen och att 
man därmed kunde åstadkomma mycket med en liten insats. Vikten av att fånga upp patienten 
tidigt framhölls, innan symtomen blivit för svåra, sjukskrivningen förlängts och sjukrollen 
etableras.  
 

Kommer in tidigt den största fördelen. Och sen att man faktiskt kan åstadkomma 
någonting, även om man tycker att det låter väldigt lite, så kan man göra det på 10 

gånger och det tycker jag är jätteroligt. 
 

Att behandla i motsats till psykiatrin som bara är uppehållande. 
 

Jag gör ett jobb som märks. 
 

Jag är stolt över att vi finns här. 
 

Alla trivdes som helhet med sitt arbete. Det var tillfredsställande att patienterna upplevdes ha 
stor glädje och nytta av samtalskontakten. De kunde se att det inte blev så laddat för patienten 
att gå i samtal när de var på plats på vårdcentralen och remitterats av läkaren där. Arbetet 
beskrevs som fritt, självständigt, utvecklande och roligt. Nackdelarna som framträdde var dels 
att arbetet av alla upplevdes som ensamt, dels att möjligheten till kompetensutveckling var 
alltför begränsad. Flertalet kände ett behov av att träffa kolleger i större utsträckning än de 
gavs möjlighet till för att kunna diskutera och ventilera sitt arbete. En annan viktig nackdel 
var kulturkrocken mellan primärvårdens respektive terapeutens arbetssätt samt i synen på 
patienten där terapeuten kände att det var upp till denne att anpassa sig.  
 

Det är verkligen en kulturkrock för det är helt ok här att prata med fullständiga 
namn om patienten, jag blir den udda fågeln där.  

 
 
Vem fick  samtalsterapi 
 
Detta andra huvudtema berör vilka patienter som remitterats och behandlats och har tre 
underteman: 1) alla patienter som tagits emot av terapeut, 2) patienter som gått i samtalsterapi 
och 3) läkarnas och terapeuternas syn på de som remitterats och behandlats. De två första 
temana baserar sig på information från registerdata medan det tredje temat baserar sig på 
intervju med läkare och terapeut.  
 
 
Alla patienter som terapeuten tagit emot  
 
Totalt togs 352 patienter emot för ett första samtal hos en terapeut under perioden januari till 
juli 2005, 79 % av dessa var kvinnor och 21 % män. En lägre ålder innebar en något större 
andel män, från 25 % män i åldern ’upp till 29 år’ ner till 11 % män i åldersgruppen ’över 60 
år’. Medelåldern var 40 år (s = 12), men den vanligaste åldergruppen för båda könen var 30-
39 år (30 %). Tabell 3 nedan visar hur patienterna fördelade sig avseende sysselsättning och 
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sjukskrivning. Den största gruppen patienter hade ett arbete (65 %) samt var inte sjukskrivna 
(35 %). Majoriteten (53 %) var inte sjukskrivna alls, 38 % var helt sjukskrivna medan övriga 
(9 %) var deltidssjukskrivna. Den sista gruppen, de deltidssjukskrivna, har för överskådlighe-
tens skull utelämnats från tabellen.  
 

Tabell 3. Sysselsättning och sjukskrivningsgrad vid första samtal. 
 

 Sjukskrivningsgrad  

Sysselsättning 0% 100% Totalt 

Arbete  35 22 57 

Arbetslös 4 12 16 

Studerande 7 2 9 

Annat 7 2 9 

Total 53 38 91*   

 * Patienter som är deltidssjukskrivna har exkluderats. 
 
Både läkare och terapeuter har diagnosticerat patienterna. Figur 2 och 3 illustrerar fördelning-
en av diagnoser enligt läkarnas respektive terapeuternas bedömning. Enligt kategoriseringen 
som gjorts i denna studie (se metod samt bilaga 1) var de tre vanligaste diagnosgrupperna 
enligt terapeuterna depression (26 %), stress/utmattning (15 %) och generaliserad ångest 
(13 %). Även enligt läkarna var den vanligaste diagnosgruppen depression (27 %), följt av 
generaliserad ångest (14 %) och panikångest (13 %). För cirka en tredjedel av patienterna 
(35 %) överensstämde inte läkarens och terapeutens diagnos utan terapeuten hade gjort en helt 
eller delvis annan bedömning än läkaren. För 21 % av patienterna hade terapeuten gjort en 
helt annan bedömning, det vill säga diagnosticerat i en annan kategori. Det vanligaste här var 
att patienter med depression eller kris fått en annan diagnos. En annan vanlig variant var att 
terapeuten lagt till ytterligare en diagnos till läkarens första diagnos eller gett en underdiagnos.  
Vanliga exempel var att läkaren har skrivit ångest medan terapeuten skrivit ångest + depres-
sion, eller att kris enligt läkaren bedömdes som depression av terapeuten.  På en vårdcentral 
har läkarna i en femtedel av fallen inte själva diagnosticerat utan överlämnat åt terapeuten att 
avgöra diagnos.  
 
Det var inte ett krav att terapeuterna skulle diagnosticera men de har i de flesta fall gjort det 
(N = 337). När de inte satt en diagnos var det oftast för att de träffat patienten för få gånger 
för att göra en bra bedömning. Läkarna däremot var skyldiga att sätta diagnos enligt DSM-IV 
eller ICD-10 (The International Classification of Diseases and Related Health Problems, 
1992) på alla sina patienter.  
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Figur 2.  Läkares diagnosticering av patienter som tagits emot av terapeut (N=245). Uppgifter från en 
vårdcentral saknas, varav summan diagnoser är lägre för läkarna än för terapeuterna. 
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Figur 3. Terapeuters diagnosticering av patienter (N=337).  
 
 
Patienter som gått i samtalsterapi  
 
Gränsen för vad som skulle bedömas som samtalsterapi har av terapeuterna själva dragits vid 
fyra samtal. 120 patienter har under aktuell period fått minst 4 samtal och även avslutat be-
handlingen. Här var 82 % kvinnor, 18 % män och den vanligaste åldersgruppen var återigen 
30-39 år (37 %, M = 39, s = 10,8). Sextiosju procent hade ett arbete och den största gruppen 
(46 %) var helt sjukskrivna. Fördelningen av diagnoser enligt både läkare och terapeut för 
patienter som genomgått samtalsterapi var ungefär densamma som för he la patientgruppen 
(figur 2 och 3 ovan).  
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Synen på vem som remitteras och behandlas 
 
Läkarna var överens om att terapeuterna skulle ta sig an patienter med lättare psykisk ohälsa.    
 

Patienter som inte är psykiskt sjuka i ordets bemärkelse men som kanske uppfyller 
depressionskriterierna en tid. 

 
Alla med psykiatrisk diagnos, eller som får det av mig, ska ha en kontakt med kura-

tor eller psykolog tycker jag… jag poängterar från första början att det är ett 
teamarbete, jag kan inte ta allt själv. 

 
De diagnoser som huvudsakligen nämndes var depression, ångesttillstånd, krisreaktion och 
stressproblematik, vilket stämde väl med uppgifterna i registret. Alla läkare svarade nekande 
på frågan om de remitterade för behandling av så kallade vällevnadssjukdomar (som diabetes 
typ 2, högt blodtryck och olika cancerformer som främst beror på beteendefaktorer). Dessa 
sjukdomar behandlades av läkarna själva och/eller av distriktssköterska. Flera läkare ansåg att 
de skulle kunna remittera patienter för detta om terapeutresursen varit mer omfattande.  För-
utom diagnos nämnde samtliga läkare att patientens vilja att gå i samtal hade stor betydelse, 
det sågs inte som någon större idé att remittera en patient som inte var motiverad. Två läkare 
nämnde att de blivit bättre på att bedöma vilka patienter som lämpar sig för korttidsterapi ge-
nom kontinuerlig återkoppling från terapeuten. De upplevde alla att terapeuterna oftast tog 
emot remitterade patienter för bedömning även om de sedan inte alltid fick behandling. Fyra 
läkare uppgav att vissa patienter prioriterades, vanligen patienter i akuta krissituationer.  
 
Terapeuternas uppfattning var att de patienter som remitterades och som togs emot också var 
de som var mest lämpande för de former av samtalsbehandling som erbjöds. Ibland 
remitterades inte rätt patienter, möjligen för att det ibland rådde en missuppfattning hos läkare 
att patienter med svårare problematik skulle till terapeut  och lättare problematik skulle till 
kurator. Om terapeuten gjorde en annan bedömning än läkaren fanns det ibland möjlighet att 
avstyra att en remiss skickades.  
 

De remitterar inte alltid rätt patienter, en del gör det, en del inte. De läkare som 
jobbat i psykiatrin är bra på att observera depression. Andra läkare remitterar för 

att det inte vet vad de ska göra av patienten.  
 

Rätt så mycket slump vilka som remitteras. 
 
I uppdraget skulle terapeuterna behandla patienter med lättare psykiatrisk problematik eller 
stressrelaterad problematik. Genom intervjuerna med terapeuterna kom det fram att patienter 
med följande problematik skulle exkluderas: missbruksproblematik, svårare personlighets-
störning, psykotiska sjukdomar, neuropsykiatri, suicidala patienter, LSS-patienter och habili-
teringspatienter. Flera trodde att psykosomatisk problematik och smärtproblematik skulle vara 
mer vanligt förekommande. Två nämnde att de skulle vilja arbeta mer förebyggande med be-
teendeförändring för patienter som löper hög risk att utveckla livsstilsrelaterad kronisk sjuk-
dom.  

 
Jag tar allting, de är ju patienter och de behöver hjälp, får se vad det är för  

någonting. 
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Ofta akut kris, det har kört ihop sig och patienten har börjat tappa kontrollen över 
sitt liv. Ca 1/3 av patienterna har en depression primärt. 1/3 nu som kommer är i 

kris för att de fått sin sjukpeng indragen av försäk ringskassan. Är det mitt bord el-
ler inte? 

 
Det uppfattades av de intervjuade som att en stor grupp patienter med psykiska problem föll 
mellan stolarna. De var för svåra för primärvården att behandla men inte tillräckligt svåra för 
att tas emot av specialistpsykiatrin. Detta dilemma innebar att läkarna ibland remitterade pati-
enter till det psykosociala teamet i vetskap om att tio samtal troligen inte skulle räcka, efter-
som de visste att psykiatrin inte skulle ta emot dem. Terapeuterna varierade hur strikt de be-
dömde remitterade patienter men samtliga uppgav att de av olika anledningar tagit sig an pati-
enter som egentligen varit för svåra, som uppfyllt ett eller fler exklusionskriterier. Tre anled-
ningar till detta var enligt terapeuterna: att relevant information inte framkommit i bedöm-
ningssamtalen, att patienten inte bedömdes kunna få hjälp inom specialistpsykiatrin, eller att 
väntetiden till specialistbehandling var för lång (flera månader). Vanligen gällde detta patien-
ter med återkommande depression, omfattande ångestproblematik och/eller en underliggande 
personlighetsstörning. En ytterligare anledning till att en patient med för svår problematik 
ändå tagits emot var att patienten uttryckt en stark motivation att arbeta med sin problematik. 
Generellt prioriterade terapeuterna inga patientgrupper över andra. Flera läkare och terapeuter 
uttryckte en frustration över att patienter kunde bli lämnade utan någonstans att ta vägen om 
de inte kunde bekosta privat hjälp själva.   
 

Många behöver mer än jag kan ge så jag försöker hjälpa dem vidare, till 
privatpraktiserande terapeuter anslutna till försäkringskassan och till 

utbildningsterapier. 
 
Av de som remitterades och behandlades av terapeut var kvinnliga patienter starkt överrepre-
senterade, cirka 80 % av patienterna var kvinnor. Kring detta faktum sade fem av terapeuterna  
samt alla läkarna spontant två saker som förklaring: att kvinnor oftare söker vård och att de 
har lättare för att prata om psykiska problem. Tre läkare nämnde att mäns psykiska ohälsa var 
svårare att upptäcka, de berättar oftare enbart om somatiska symtom för läkaren. Två läkare 
trodde att detta delvis kunde bero på att män har svårare att själva inse att de mår psykiskt 
dåligt. Två läkare upplevde att de hade svårare för att prata med en man om hans psykiska 
hälsa. En kvinnlig läkare trodde att män hade svårare att prata med en kvinnlig läkare medan 
en manlig läkare uttryckte motsatt åsikt.  
 

Förr så hade männen i princip aldrig psykisk sjukdom, de söp möjligen. Men 
gubbarna har blivit bättre också (på att söka för psykiska problem). 

 
Män känner inte lika lätt att de drabbas av depressiva besvär eller ångest eller är 
stressade... Ibland behövs flera besök innan de erkänner att det finns psykiatriska 
problem… de kan söka för somatiska saker som kan vara vad som helst. När man 

inte hittar någonting fel efter att man gjort alla möjliga utredningar då börjar man 
gräva och då kommer det fram att de har problem. 

 
Män kan också vara positiva (till samtalsterapi) men inte så entusiastiska, eller 
tycker att det är lite jobbigt att behöva ta till sig denhär behandlingsformen och 

försöker bagatellisera: ’det här går säkert över’. 
 
Flera trodde att kvinnor i viss utsträckning mår sämre på grund av en svårare livssituation än 
män, särskilt under småbarnsåren och i medelåldern. Det verkade också vara mindre laddat 
för kvinnor gå i samtalsbehandling hos terapeut. Två terapeuter och tre läkare uttryckte tanken 
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att män och kvinnor har olika sätt att hantera psykiska problem, istället för att söka hjälp och 
prata om problemen föredrar männen att medicinera eller dricka alkohol.  Ett par av terapeu-
terna trodde att detta mönster håller på att förändras då de märkt att fler och fler unga män 
remitteras för samtal. Ingen av läkarna eller terapeuterna gav intryck av att den stora skillna-
den mellan antalet män och kvinnor som remitterades var ett stort problem eller något som 
gick att påverka.  
 

Det är kulturellt och individuellt hur man mår dåligt, vad man har för alternativ att 
uttrycka sin ohälsa på. 

 
 
Varför erbjöds samtalsterapi  
 
Under detta tredje huvudtema presenteras först resultat från registerdata avseende vilken ef-
fekt samtalsbehandlingen haft på patienternas sjukskrivningsgrad, funktionsnivå och depres-
sionsdjup. Därefter berörs undertemat vad patienterna berättat om varför samtalsbehandling 
ska erbjudas på vårdcentral. Det tredje undertemat slutligen tar upp terapeuternas respektive 
läkarnas syn på verksamheten med terapeut och på psykoterapins utfall.  
 
 
Behandlingens effekt enligt registerdata 
 
Enligt registerdata hade 120 patienter under aktuell period fått en behandling på minst 4 sam-
tal samt avslutat behandlingen. Hur patienternas sjukskrivningsgrad fördelade sig illustreras i 
figur 4. Det skedde en signifikant minskning av sjukskrivningsgraden för patientgruppen, vid 
behandlingens start var 48 % heltidssjukskrivna och vid behandlingens slut 19 % [t(74) = 5,86, 
p<.001]. Av de 36 patienter som var helt sjukskrivna vid behandlingens början var 14 fortfa-
rande heltidssjukskrivna vid behandlingens slut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Sjukskrivningsgraden före och efter samtalsbehandling i %.  
 
Två andra mått på behandlingens effekt var BDI- och GAF-värde. En av vårdcentralerna hade 
använt sig av depressionsskalan BDI före och efter behandling för sina patienter. För denna 
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grupp sjönk BDI-värdet signifikant från 21,3 (s = 6,9) till 8,2 (s = 3,7) [t(44) = 16,7, p <.001]. 
GAF-skattningar hade gjorts på tre vårdcentraler och de följde en liknande utveckling. Patien-
terna hade förbättrats signifikant vid behandlingens slut från 59,9 (s = 7,3) till 77,9 (s = 10,1), 
[t(74) = -20,2, p < .001].  
 
 
Att gå i samtalsterapi på sin vårdcentral  
 
Patienterna var överlag positiva till att ha erhållit samtalsbehandling på vårdcentralen. Ett 
huvudsakligt tema var att det var tryggt och enkelt att kunna få samtalshjälp via remiss från 
sin vanliga läkare på vårdcentralen.  Det hade haft stor betydelse att de fått denna hjälp snabbt, 
till låg kostnad och att läkare och terapeuter fanns under samma tak.  

 
Det har varit en stor trygghet att få träffa en terapeut på hemmaplan. 

 
Tillräckligt enkelt för att man ska ta steget.  

 
Närheten samt att läkaren som remitterade finns på samma ställe.  

 
Många (45 %) menade att om denna hjälp inte erbjudits på vårdcentralen så hade man över-
huvudtaget inte tagit initiativ till att söka samtalshjälp på annat sätt utan i bästa fall förlitat sig 
på vänner eller anhöriga. En del patienter uppgav att de hade vänt sig till andra instanser som 
till privat terapeut, företagshälsovård eller psykiatrisk öppenvård.  Hälften av de patienter som 
besvarat enkäten uttryckte en önskan om att samtal på vårdcentral borde permanentas, erbju-
das fler patienter och rikta in sig mer på att förebygga psykisk ohälsa. Flera uttryckte även sin 
spontana tacksamhet över att de fått möjlighet att gå i samtalsterapi.  
 

Hoppas att denna verksamhet kommer att finnas kvar på VC. Jag var negativ till 
att prova först. Min läkare föreslog detta. Mycket bra! 

 
Vissa perioder i livet är svårare än andra och då behövs samtalshjälp bättre än 
medicin men det är betydligt lättare att bli sjukskriven långa tider med medicin, 
mot problem som finns i hemmet. Inte någon bra lösning för samhället, billigare 

med samtalsstöd. 
 

Mycket viktigt att vanliga människor via skattemedel kan få möjlighet att få hjälp 
när livet är svårt.  

 
 
Läkarnas och terapeuternas syn på verksamheten 
 
Både terapeuterna och läkarna upplevde att patienterna hade stor glädje och nytta av samtals-
kontakten. På frågan vad som var positivt respektive negativt med att kunna erbjuda samtals-
terapi sade fyra av läkarna först att de bara kan se fördelar med verksamheten. Både läkaren 
och patienten vann på att kunna erbjuda(s) vad som sågs som en självklar och bra behandling 
för psykiska besvär. Två av läkarna berättade att möjligheten att kunna remittera till samtals-
terapi gjort dem mer observanta och bättre på att bedöma patienters psykiska besvär. 
 

Det ligger inom det allmänmedicinska synsättet, precis som att kunna erbjuda EKG, 
gynundersökning, sårvård, små operationer, vad som helst så ska man också kunna 

göra detta, (erbjuda samtalsterapi) det är ju så självklart.  
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En självklar behandling för en vanlig åkomma, enkel, patientvänlig , mindre laddad 
än psykiatrin.  

 
Det underlättar vårt arbete väldigt mycket. Vad skulle jag göra med alla dehär pa-
tienterna, det är att ge dem en tablett och så vet jag att de borde ha samtal. Jag vet 
att patienten skulle må mycket bättre och skulle kunna komma tillbaka till jobbet 

tidigare om patienten fick samtal tillsammans med antidepressiva.  
 

I den form som den bedrivs här så tycker jag den verkar vara till stor hjälp för 
många patienter. Men det är just KBT-terapi som är aktuellt här och krissamtal.  

 
Samtalsterapi? Det är bra tror jag. Studier har visat att vad gäller depression är 
det minst lika bra som medicin och kanske håller längre. Så visst, det har varit ett 

stort lyft att få hit det.  
 

Liksom patienterna var läkarna överens om att det var mycket bra att kunna erbjuda denna 
resurs på just vårdcentralen. För patientens del blev det naturligt att söka sig till vårdcentralen 
även för psykiska problem, det blev mindre komplicerat att remittera och behandla och pati-
enten fick fortare hjälp än om hon skulle behövt söka sig någon annanstans. En vinst både för 
patienten och samhällsekonomin. En läkare som arbetade i ett resurssvagt upptagningsområde, 
berättade att risken för att patienten skulle neka en samtalskontakt minskade om hjälpen fanns 
på plats, där patienten kände sig trygg. För läkarnas del underlättades deras arbete genom att 
de enkelt kunde samarbeta med det psykosociala teamet och därigenom få ett helhetsperspek-
tiv på patientens problematik. När det fanns tillgång till psykosocial kompetens blev det också 
lättare för läkaren att undersöka patientens psykiska hälsa i vetskap om att de också kunde 
erbjuda en lämplig behandling för det. En nackdel med samarbetet som en läkare lyfte fram 
var att det kunde bli konflikt mellan läkarens och terapeutens syn på patientens behov av sjuk-
skrivning och medicinering.  
  

Patienter som får vård hos oss kommer fortare ut i arbetslivet. Detta sätt fungerar 
bättre (att kunna samarbeta med kurator och terapeut).  

 
Stor betydelse för just vårt upptagningsområde… varje behandlingsförsök bortan-

för det här området minskar chansen att det blir någon behandling. Man skapar en 
trygghet på vårdcentralen plus att det avdramatiserar de lindrigare psykiatriska 

problemen att man kan ta hand om det på vårdcentral.  
 

De söker här, de hör hemma här och då ska vi kunna behandla dem fullt ut.  
 

Det höjer statusen på verksamheten, folk vet att de kan få hjälp med det också.  
 
Läkarna nämnde flera olika saker de skulle vilja förändra inför framtiden. Att kunna erbjuda 
fler antal samtal för de patienter som behövde det, att anställa fler terapeuter och att ta bort 
remisstvånget till samtalsterapi var tre förslag som direkt rörde samtalsbehandlingen. Några 
terapeuter önskade att patienterna kunde fångas upp tidigare i sjukdomsprocessen och att 
behandla patienter med en huvudsakligen somatisk ohälsa, avseende dess psykiska och 
beteendemässiga samband.  
 
Det fanns en tydlig frustration hos både läkare och terapeuter att vårdcentralerna inte fått den 
utlovade psykiaterkonsulten från specialistpsykiatrin för rådgivning vid behandling av de svå-
rare patienterna. Flera läkare och terapeuter uttryckte en önskan att psykiatrin skulle fungera 
bättre än idag. Flera förslag från terapeuterna handlade om önskade förändringar av arbets-
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villkoren, de önskade till exempel ökade möjligheter till vidareutbildning och ett ökat samar-
bete med läkarna. En terapeut ansåg att de borde arbeta centralt. 
 

Ska man arbeta som en specialist som kan sitta var som helst och få en remiss eller 
ska man vara en del av teamet och ha internremisser och byta några ord i korrido-

ren? 
 
Om de psykosociala teamen från alla vårdcentraler satt tillsammans ansåg en terapeut att det 
skulle lösa flera problem: arbetet skulle bli mindre ensamt, terapeuternas olika kompetens 
skulle tillvaratas på ett bättre sätt och det skulle vara lättare att erbjuda med gruppterapi.  

 
 

Diskussion 
 
 
Den här studien har analyserat samtalsterapi på vårdcentral med fokus på behandlingens utfall, 
den organisatoriska kontexten, behandlingens utformning och patientunderlaget. Terapeutens, 
läkarens och patientens perspektiv har beaktats. Innan en vidare diskussion följer här en 
sammanfattning av huvudresultaten: 
 
Vad gäller behandlingens utfall så visar studien att patienterna har förbättrats signifikant un-
der behandlingens gång, såväl på generell funktionsnivå som depressionsdjup och sjukskriv-
ningsgrad. För läkare och terapeuter är det tillfredsställande att kunna erbjuda vad en läkare 
beskriver som ”en självklar behandling för en vanlig åkomma, enkel, patientvänlig och mind-
re laddad än psykiatrin”.  Patienterna betonar värdet av tillgängligheten och tryggheten i att 
terapeuten finns på just vårdcentralen. Patienterna är nöjda med behandlingen men många 
önskar fler samtal. 
 
Vad gäller den organisatoriska kontexten så framgår det att terapeuterna samarbetar främst 
med kurator och läkare. Terapeuten och kuratorn har ett nära samarbete och fungerar som ett 
psykosocialt team i mottagande och behandling av patienter. Samarbetet mellan de fastan-
ställda läkarna och terapeuterna fungerar väl även om den formella mötesstrukturen är instabil 
och ser olika ut. Det icke-formaliserade samarbetet är minst lika viktigt som planerade möten 
i samarbetet kring patienten.  
 
Vad gäller behandlingens utformning och patientunderlaget så är praxis att terapeuterna tar 
emot patienter via läkarremiss för bedömning och behandling. Merparten av de som tas emot 
erhåller behandling i form av individuell samtalsterapi, vanligen  kognitiv beteendeterapi. 
Behandlingen är beroende av terapeutens kompetens och patientens önskemål och är flexibel i 
struktur, antal samtal och innehåll men maximerad till tio samtal. Patienterna behandlas för 
psykisk ohälsa som depression, ångesttillstånd, kris- och stressreaktion. Patienterna som 
remitteras och behandlas är i arbetsför ålder, majoriteten har ett arbete, cirka hälften är 
sjukskrivna och lejonparten är kvinnor.  
 
Behandlingens generellt positiva effekt för patienter med psykisk ohälsa överensstämmer med 
Carlssons (2001) undersökning av samtalsterapi i primärvården i Sverige. Tidsbegränsad psy-
koterapi för behandling av depression är väl undersökt och flera terapiformer bedöms som 
minst lika effektiva som antidepressiv medicinering (Lambert, 2004; SBU, 2004) och åter-
fallsrisken är lägre (Lambert, 2004, s.143). Psykoterapeutisk behandling av olika ångesttill-
stånd har också visat god effekt och behandlingslojaliteten jämfört med medic inering är större 
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(Lambert, 2004, s.143). Vid behandling av långvarig smärta, som ofta samvarierar med de-
pression, visar SBU:s granskning (2006) att KBT har mer positiv effekt på långvarig smärta 
än läkemedel eller sjukgymnastik. SBU (2004; 2005) framhåller dock att det vetenskapliga 
underlaget för att bedöma vilka strategier för diagnos och omhändertagande som är effektiva 
för primärvårdspatienter med psykisk sjukdom är otillräcklig.  
 
I denna uppsats har jag inte utvärderat KBT utan samtalsterapi generellt. Terapeuternas upp-
drag är visserligen att bedriva KBT men flera av behandlarna, liksom Myhr funnit i sin 
rikstäckande undersökning (2005), arbetar i praktiken utifrån ett eklektiskt arbetssätt där de 
integrerar metoder och tekniker från olika terapiskolo r. Detta kan enligt Carlsson (2001) ses 
som en konsekvens av primärvårdpatienters skiftande krav och behov, vilket bekräftas i 
Malmströms studie (2005), där hon djupintervjuat psykologer på vårdcentral.  
 
Hur stor del av patienternas förbättring som samtalsterapin bidrar med går dock inte att avgö-
ra i denna studie. Patientunderlaget såväl som behandlingen är heterogen, många patienter 
behandlas samtidigt med psykofarmaka och psykiatriska tillstånd som depression självläker 
normalt efter en tid. En annan faktor är att kvalitén i samarbetet mellan läkare och terapeut 
påverkar behandlingens utfall. Försäkringskassans ökade återhållsamhet vid beviljande av 
sjukpenning, som framkommit i studien, påverkar möjligen också utfallet.  
 
Vilka anspråk på generaliserbarhet, på extern validitet, kan då göras med utgångspunkt från 
det empiriska materialet i denna studie? Den bild som framträder i denna fallstudie av verk-
samheten med samtalsterapi inom primärvårdens ram är en ögonblicksbild och i den mening-
en giltig endast för den aktuella tidpunkten och kontexten. Min förförståelse, mina frågeställ-
ningar och beslut har också betydelse för vilka resultat som träder fram och hur det analyseras, 
förstås och beskrivs. Denna framställning är således ett sätt att beskriva och tolka detta feno-
men, inte det enda. Den goda överensstämmelsen med tidigare refererade svenska undersök-
ningar samt med relevant teori gör att jag ser det som rimligt att tillåta en viss generalisering 
av mina slutsatser utanför dess specifika sammanhang, till liknande situationer och organisa-
tioner. Jag ser med andra ord ingen anledning att anta att resultaten inte skulle vara giltiga för 
den svenska primärvården som helhet.  
 
 
Primärvården – en verksamhet i förändring  
 
De fördelar som undersökningsgrupperna nämner med att erbjuda samtalsterapi inom primär-
vårdens ram stämmer väl överens med tidigare forskning (McDaniel, 1995; Haley et al., 1998; 
Katon et al., 1997). Man fångar upp en patientgrupp som mår tillräckligt dåligt för att behöva 
professionell hjälp men inte kvalificerar sig för specialistpsykiatri. Samtidigt åtgärdas brister 
som konstaterats i primärvårdens omhändertagande av patienter med psykisk eller psykosoci-
al problematik (Alexandersson et al., 2005; SBU 2004; SBU, 2005). För att åtgärda fler bris-
ter behövs, förutom psykosocial kompetens, ett fungerande tvärprofessionellt samarbete. Det-
ta förutsätter en hållbar formell struktur (McDaniel, 1995) vilket inte kan sägas ha uppnåtts på 
de fem vårdcentralerna jag studerat. Mötesstrukturen mellan läkare och terapeut är instabil, 
den kan stå och falla med enskilda personers engagemang för att upprätthålla den. Att många 
läkare är nya eller tillfälliga försvårar också samarbetet, de är troligen varken lika insatta i 
verksamheten med samtalsterapi eller lika måna om att utveckla ett samarbete med det 
psykosociala teamet. Varje läkare remitterar vidare en relativt liten andel av sina patienter 
medan alla terapeutens patienter förmedlas via läkare. Detta gör terapeuterna beroende av 
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läkarna och kan delvis förklara varför läkarna överlag var mer nöjda än terapeuterna med kva-
litén i samarbetet.  
 
Fyra av vårdcentralerna bedöms arbeta utifrån ett problemorienterat synsätt (nivå två och tre) 
och den femte ur ett systemorienterat perspektiv (Pace et al., 1995). Den systemorienterade 
modellen ligger närmare ett biopsykosocialt tänkesätt på patienten och är enligt forskarna att 
föredra. Enligt dokumentationen (Cagnell et al.,, 2001) strävar också Socsamprojektet åt det 
hållet men de inblandade tenderar naturligt nog att fortsätta arbeta i gamla hjulspår, med klart 
uppdelade roller och ansvar, där terapeuten har en tydlig roll som behandlare/konsult, i linje 
med den problemorienterade modellen. Detta arbetssätt kan vara ett sätt att lösa konflikt eller 
konkurrens som kan uppstå mellan psykolog-/psykoterapeut- och läkarprofessionerna om vem 
som har tolkningsföreträde eller kan tillhandahålla rätt behandling (McDaniel, 1995; Malm-
ström, 2005). Genom detta arbetssätt hålls professionernas kunskapssystem åtskilda och re-
spektive professions uppgift blir kart definierad, som att läkaren behandlar somatisk sjukdom 
medan psykologen behandlar psykisk. Ett systemorienterat arbetssätt innebär istället att ett 
nytt tvärprofessionellt kunskapssystem och arbetssätt utvecklas, där respektive profession 
bidrar med sitt perspektiv på ett problem (Malmström, 2005). För en vårdcentral som står i 
begrepp att starta samtalsterapiverksamhet torde det vara rimligt att starta med den problem-
orienterade modellen. Den är snabbare och enklare att implementera eftersom den inte kräver 
samma grad av organisatorisk omstrukturering, tvärprofessionellt samarbete och kompetens-
utveckling hos personalen.  När den psykosociala resursen blivit ett naturligt inslag i primär-
vården kan man, för att optimera vården av patienten, i ett nästa steg övergå till ett systemori-
enterat arbetssätt.  
 
En effekt av samarbetet med terapeuter verkar vara att läkarna blir bättre på att observera psy-
kisk ohälsa (även Haley et al., 1998). Detta är viktigt då tidigare forskning visat att det finns 
en stor dold psykisk ohälsa i befolkningen och att det vanligen tar lång tid att konstatera en 
psykiatrisk diagnos, trots att patienten sökt vård flera gånger (Kroenke & Mangelsdorff, 1989; 
Karlsson, 2004). En bidragande orsak till den oupptäckta psykiska ohälsan tror jag kan vara 
den omfattande samsjukligheten med somatiska diagnoser, där en somatisk utredning ofta 
kommer i första rummet. Behovet av en generellt högre kunskapsnivå hos läkare kring psy-
kisk ohälsa betonas av Karolinska Institutet (Alexanderson et al., 2005) och lyftes också fram 
inför projektets start (Cagnell et al.,, 2001). Vidare anser 79 procent av allmänläkare att läkar-
utbildningen gett otillräcklig kunskap om psykologiska och psykosociala faktorers betydelse 
för hälsan (Karlsson, 2004).   
 
Att observera och eventuellt läkemedelsbehandla psykisk ohälsa är inte tillräckligt för att fö r-
bättra patienters hälsa men i kombination med ett organiserat och tvärprofessionellt omhän-
dertagande kan behandlingsresultaten förbättras (SBU 2004, SBU 2006). Andréewitch (2005) 
föreslår att depression och ångesttillstånd behandlas enligt samma modell som kroniska sjuk-
domar som diabetes och hypertoni: med strikt och vedertagen utredning, behandlingsprogram 
och rutiner. Jag vill i linje med detta föreslå att insatser riktade mot behandling av psykisk 
ohälsa sker stegvis, från lågintensiva till högintensiva insatser. Lågintensiva insatser är hu-
vudsakligen av förebyggande natur, fokusera på beteendeförändring och vänder sig till en 
bred grupp patienter i riskzonen för svårare problematik. I denna studie har den positiva effek-
ten av enkla pedagogiska insatser noterats av terapeuterna, vilket stöds av forskning (Sobel, 
1995). Tillämpad avslappning i grupp kan ses som exempel på en medelintensiv insats medan 
individuell psykoterapi är en högintensiv insats som reserveras för patienter med svår proble-
matik och/eller där andra insatser inte gett tillräcklig effekt. För varje nivåhöjning i insats sker 
parallellt en högre grad av psykologisk kompetens (Pruitt et al., 1998). För de enstaka procent 
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patienter (Karlsson, 2004) med en svår psykiatrisk problematik som primärvården inte kan 
behandla ska naturligtvis nästa nivå träda in, specialistpsykiatrin. Denna studie visar att vård-
kedjan brister härvidlag, vilket även Carlsson (2001) sett i sin studie. Det försätter behandla r-
na i ett etiskt dilemma: ska de erbjuda patienten en behandling som bedöms som otillräcklig 
eller ska de hålla sig till sitt uppdrag, säga nej till patienten med hänvisning till psykiatrin, i 
vetskap om patienten inte tas emot? 
 
Den typiske patienten som får samtalsterapi i denna studie kan beskrivas så här: kvinna på 
trettionio år som är heltidssjukskriven från sitt arbete på grund av depression. Hon får tretton 
samtal hos terapeut, under tiden avklingar hennes depression och hon återgår till sitt arbete. 
De som samtalsbehandlas tillhör nästan alla Carlssons (2001) fjärde kategori: enbart psykiskt 
sjukdomstillstånd (utan somatisk sjukdom) och ses av terapeuter och läkare som de mest 
lämpliga att behandla.  Patienter med så kallade vällevnadssjukdomar behandlas inte med 
samtal, och varken läkare eller terapeuter ser denna grupp som terapikandidater. Den traditio-
nella synen hos alla inblandade att läkare och sjuksköterskor behandlar kroppen medan tera-
peuten behandlar psyket spelar nog in här. Att se att terapeuten skulle kunna behandla högt 
blodtryck, reumatism eller diabetes typ två medelst samtal kräver ett biopsykosocialt perspek-
tiv på sjukdom där beteendemässiga, psykiska och sociala komponenter på sjukdom tas på 
lika stort allvar som de somatiska (Higgins, 1994; Sobel, 1995). Enligt min mening bör kirur-
gi, medicin och terapeutiska samtal ses som lika tänkbara behandlingsalternativ för flera po-
tentiellt livshotande somatiska tillstånd.  
 
En kategori patienter i min studie som är förhållandevis ovanlig är män. Kvinnor förväntas 
visserligen vara överrepresenterade avseende psykisk problematik (Karlsson 2004, Linzer et 
al., 1996), vilket alla i studien också framhåller, men det kan inte vara hela förklaringen. Här 
spelar troligen flera olika sociala, kulturella och psykologiska faktorer in. Möjliga samband 
som läkare och terapeuter själva lyfter fram är att kvinnor i högre utsträckning än män kan 
och vill berätta om sin psykiska ohälsa, är mer positiva till samtalsbehandling och har en hög-
re total arbetsbelastning som medför större ohälsa. Männen tros i större utsträckning än kvin-
nor välja självmedicinering med till exempel alkohol, framför att prata om svårigheter. Kvin-
nors generellt mer positiva inställning till samtalsterapi, i kombination med mäns tendens att 
minimalisera sina psykiska besvär, gör det säkert naturligare för läkare att föreslå samtalstera-
pi för kvinnliga patienter. Prime-MD 1000 studien (Linzer et al., 1996) fann att kvinnliga lä-
kare oftare än sina manliga kolleger observerar psykiska problem hos män, möjligen för att 
män föredrar att prata med en kvinnlig läkare om psykiska problem. Hur man än väljer att 
förklara att fyra av fem patienter i studien är kvinnor så anser jag att konsekvensen är att män 
diskrimineras och det är inte acceptabelt.  
 
Är det rimligt med ett tak på antalet samtal för varje behandling? På grundval av resultaten 
framstår tidsbegränsningen på tretton samtal som rimlig men möjligheten att erbjuda 
uppföljande samtal och akutsamtal vid behov skulle kunna utökas. Liksom läkaren inte 
avvisar en patient som denne tidigare behandlat skall inte terapeuten heller behöva göra det. 
De uppföljande samtalen kan som en bieffekt också bidra till kvalitetssäkring av 
verksamheten genom att terapeuten får återkoppling på sitt arbete. För att finna en balans 
mellan hög tillgänglighet i vården och hög kvalité i varje behandling bör målet med 
behandlingen vara hjälp till självhjälp snarare än symtomfrihet. 
 
Det faktum att samtalsterapi är ett relativt nytt fenomen inom primärvården i Sverige medför 
speciella konsekvenser för verksamheten. Terapeuterna har inte en färdig mall eller roll att 
träda in i vilket kräver ett förankrings- eller motivationsarbete mot varje medarbetare för att 
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etablera en yrkesroll. De har vanligen inte haft yrkeskollegor på arbetsplatsen vilket försvårar 
förvärvandet av en professionell identitet (Malmström, 2005). Det finns en risk att professio-
nen blir marginaliserad i verksamheten och att behovet av kompetensutveckling inte tillgodo-
ses. En yrkesutvecklare med uppgift att tillvarata deras intressen skulle kunna motverka detta. 
Psykologi i primärvården är inte synonymt med psykoterapi utan kan handla om organisa-
tionsfrågor, samarbetsformer, förhållningssätt, handledning/utbildning av personal etc. Orga-
nisationen bör vid tillförande av psykosocial kompetens medvetandegöra vilken specifik 
kompetens man söker, varför och vem som har den. Det är till exempel stor skillnad i kompe-
tens mellan en socionom, psykolog och sjuksköterska med en steg 1 utbildning i samtalsterapi 
och terapeutens grund- och vidareutbildning har betydelse för hur arbetet utformas, vilken 
yrkesroll som utvecklas och för arbetstillfredsställelsen. 
 
 
Ytterligare forskning 
 
Inom primärvården flyter olika typer av samtalsbehandling ihop med varandra, som counsel-
ling, krissamtal, lösningsfokuserad samtal, motiverande samtal, stödsamtal och korttidspsyko-
terapi och behandlingstiden skiftar med patient och problematik. Vidare använder sig terapeu-
ten ofta av tekniker och metoder från olika terapiskolor snarare än renodlad kognitiv beteen-
deterapi eller psykodynamisk terapi. De arbetar inte bara enligt vetenskap (efficacy) utan även 
enligt beprövad erfarenhet (effectiveness). Barlow (1996) och Ransom (2000) pekar båda på 
att forskning kring psykoterapi bör rikta in sig på att även utvärdera den behandling som fak-
tiskt ges i den komplexa verkligheten, för att se vad som är kliniskt användbart. Man kan ar-
gumentera för att det finns för lite forskning om effektiva psykologiska interventioner för 
primärvårdspatienter med psykisk ohälsa för att göra en bred satsning liknande den som stu-
derats här. Då ska man komma ihåg att ett liknande förhållande gäller för psykofarmaka. Få 
läkemedelsstudier är lika omfa ttande som psykoterapistudier, de varar ofta endast 4-8 veckor, 
de undersöker sällan systematiskt generaliserbarheten beroende på patienten, behandlaren och 
sammanhanget eller undersöker andra faktorer som kan vara relevant för klinisk användbarhet. 
Trots detta godkänns läkemedel och får en stor spridning (Barlow, 1996).  
 
 
Slutord 
 
Läkare som arbetat många år tycker sig se ett skifte i attityd till psykisk ohälsa i befolkningen. 
Det är inte längre lika laddat och skambelagt utan patienter berättar betydligt oftare om sina 
psykiska problem och efterfrågar samtalskontakt. Så kanske har den psykiska ohälsan inte 
ökat så lavinartat som undersökningar gjort gällande utan människor har helt enkelt större 
kunskaper om sambandet mellan kropp och själ och har lättare att erkänna och söka hjälp för 
psykisk ohälsa. Framförallt kvinnor men även män verkar vara på väg att ändra inställning. 
Samtidigt har nya och mer effektiva behandlingsmetoder utvecklats, både farmakologiska och 
psykologiska, vilket motiverar läkaren att undersöka även den psykiska hälsan, i vetskap om 
att det faktiskt går att göra något åt det! Tiden är nu mogen för samtalsterapi att ingå som en 
självklar behandling på varje vårdcentral i Sverige.  
 
 
 
 
Fotnot: Oberoende av denna studie har projektet med terapeut på vårdcentral permanentats 
och inlemmats i ordinarie verksamhet.  
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Bilaga 1 
 

Kategorisering av diagnoser 
 
 
Kategori 1-8 samt 81 motsvarar de nio vanligaste diagnosgrupperna enligt registerdata. 
Observera att Nr 8 är inte densamma för terapeuter respektive läkare. Det är endast terapeuter 
som gett så kallade axel 1 diagnoser (presonlighetsstörning) och endast läkare som skrivit 
bedömning, vilket innebär att de överlåtit till terapeuten att avgöra diagnos.  
 
Diagnoser för terapeuter 
 
Nr 1 Depression: dystymi, nedstämdhet, depression 
Nr 2 Ångest: ångesttillstånd ospecificerat, GAD 
Nr 3 stress/utmattning: utmattningsdepression, utbrändhet, stress, stressreaktion  
Nr 4 Kris: krisreaktion, anpassningsstörning 
Nr 5 Panikångest: panikattacker, paniksyndrom, paniktillstånd 
Nr 6 Fobi: specific fobi, klaustrofobi, tandläkarfobi, social fobi, agorafobi etc.  
Nr 7 Smärta: ledvärk muskelvärk, huvudvärk, kronisk värk, fibromyalgi  
Nr 8 Personlighetsstörning 
Nr 81 dubbeldiagnoser: två diagnoser, vanligen ångest + OCD/depression/stress/fobi eller 
depression + kris/ångest mm.  
Nr 9 annat: allt som inte ingår i kategorierna ovan som kronisk trötthet, trötthet, Somatisering, 
somatiseringssyndrom, PTSD, hypokondri, sömnstörning, böld, viktproblem, hjärnskada, 
ätstörning, OCD (ca 8st), tvångssyndrom, arbetsrelaterade, psykosociala eller relations-
problem.  
 
Diagnoser för läkare  
 
Nr 1 Depression: dystymi, nedstämdhet 
Nr 2 Ångest: ångesttillstånd, GAD 
Nr 3 Utmattning: utmattningsdepression, utbränd, stress, stressreaktion  
Nr 4 Kris: krisreaktion, anpassningsstörning! 
Nr 5 Panikångest: panikattacker, paniksyndrom, paniktillstånd 
Nr 6 Fobi: specific fobi, klaustrofobi, tandläkarfobi, social fobi, agorafobi. 
Nr 7 Smärta: ledvärk muskelvärk, huvudvärk, kronisk värk, fibromyalgi  
Nr 8 bedömning  
Nr 81 dubbeldiagnoser 
Nr 9 annat: allt som inte ingår i kategorierna ovan som kronisk trötthet, trötthet, somatisering: 
somatiseringssyndrom, PTSD, relationsproblem, sömnstörning, böld, viktproblem, 
dubbeldiagnoser, hjärnskada, ätstörning, OCD, tvångssyndrom.  
 





Bilaga 3 
 

INTERVJUGUIDE TERAPEUTER 
 
* = denna fråga eller en variant av denna finns i Ulla Myhrs enkätstudie.  
 
PERSON 
1.Bakgrund –grundutb, vidareutb, erfarenhet, intresseområde. 
2.*Arbetet: *tid i primärvården * Omfattning i % * Huvudsakliga arbetsuppgifter/ 
befattnings-beskrivning? (Behandling, konsultation, handledning, forskning, organisation, 
undervisning, psykoedukation, självhjälpsgrupper. Uppskatta samtalsbehandling i %) 
3. Varför har du valt att arbeta som T på VC?  
 
VC 
4. * Hur får du dina patienter? (*Remissgång, *kösystem/väntetid, bedömning, exk lusions- 
och inklusions-kriterier. Fördelning terapeut/kurator.)  
5. * Hur ser samarbetet med läkarna ut? (Konkret/formellt och relationellt/informellt. Möten, 
diskussioner, stöd, behandlingskonferens, förståelse för samtalsterapi, gemensamma insatser) 
6. * Hur ser samarbetet med andra professioner ut?  (ffa ssk, arbt och sjg. Konkret/formellt 
och relationellt/informellt. Möten, diskussioner, stöd, behandlingskonferens, förståelse för 
samtalsterapi, gemensamma insatser) 
7. Hur upplever du att andra ser på ditt arbete? (respekt, ansvar, anpassning, chefen, enskilda 
medarbetare) 
 
BEHANDLING 
8. Vilka patienter får ST? (*Prioriterade grupper, läkare och terapeut kompetens/preferens. 
Patientens val och motivation. Diagnoser, funktionsnivå)  
9. Hur många samtal är bedömning resp behandling? 
10. Vad är det som bedöms i bedömningen? (Diagnos, motivation, fokus, personlighet, PO, 
funktionsnivå, lämplig behandling, antal samtal.) 
11. Vilka bedömningsverktyg används? (läkarens diagnos, DSM manual, 
skattningsinstrument, intervju.) 
12. *Flexibilitet i behandling? (*Typ av behandling, teknik, *längd, eklektiskt arbetssätt) 
 
STATISTIK:  
13. Ca 80% av patienterna är kvinnor, hur ser du på det? 
14. I genomsnitt 5-6 samtal/patient – vad avgör antalet behandlingstillfällen? 
15. De vanligaste diagnoserna är depression samt olika former av ångest (över 50%). Hur ser 
du på det? 
16. Vilka patienter anser du är mest lämpade för samtalsterapi på vårdcentral? 
17. ”alla vill få fler samtal”, vad betyder det tror du? 
 
AVRUNDNINGSFRÅGOR: 
17. Fördelar med ditt arbete? (arbetsbelastning. Kontroll, stöd, preventivt, korttids) 
18. * Nackdelar med arbetet? 
19. vad behöver förändras? 
 



Bilaga 4 
INTERVJUGUIDE LÄKARE  

 
1.Bakgrund, intresseområde:  
2.Arbetet: tid i PV________ Omf _______%  
3. Varför har du valt att arbeta som läkare på VC?  
 
För vem? 
4. Remitterar du till T och K här på VC? ____ ca antal patient/v:______ 
5. Vilka patienter remitterar du? (inkl/exkl. Prioriterade gr, Diagnoser, funktionsnivå. Vilka 
mest lämpade?)  
6. Vilka faktorer har betydelse för remiss? (Diagnos, patient motivation och resurser, fokus, 
personlighet, PO, funktionsnivå, lämplig behandling, antal samtal.) 
7. Finns det vissa som prioriteras över andra? Vad styr prioriteringen? 
8. Pat som efterfrågar eller du som föreslår? Hur lyfter du frågan om remiss för patienten?  
9. Använder du bedömningsverktyg? (DSM manual, skattningsinstrument, intervju.) 
 
Hur? 
10. Vad skriver du på remissen? DSM diagnos? Vilken info är av betydelse? 
11. Remitterar du direkt till T/K? Vilka patienter lämpar sig för respektive? 
12. Kan T/K påverka vilka som remitteras? Hur? 
13. Hur ser samarbetet med terapeuten ut? (Konkret/formellt och relation/informellt)  
14.Vill du hållas underrättad om hur det går för din patient? Hur? Görs detta? Vems initiativ? 
15. Ursprungligt mål i socsam projektet att ha samarbete med psykiater. Hur? vad kan det 
tillföra? vilket behov?  
 
16. Jag gissar att du som VC-läkare är mest förtrogen med somatiska problem, hur upplever 
du det är att ta ställning till psykiska problem? 
 
Varför? 
17. Vad har du för uppfattning om samtalsterapi?  
18. Varför erbjuda samtalsterapi på vårdcentral? (vilka kan få hjälp, betydelse av samma 
lokal?) 
19. Hur ser du på förhållandet mellan medicinering och ST? 
 
STATISTIK:  
20. Av dem som är sjukskrivna vid terapins början är hälften inte sjukskrivna vid slut, vad 
beror det på? Kommunikation med T? 
21. Ca 80% av patienterna är kvinnor, hur ser du på det? 
22. De vanligaste diagnoserna är depression samt olika former av ångest (över 50%). Hur ser 
du på det? 
23. Patientenkäten har visat att ”alla vill få fler samtal”, vad betyder det tror du? 
 
AVRUNDNINGSFRÅGOR: 
24. Fördelar med T på VC? 
25. Nackdelar? 
26. Vad behöver förändras? 




