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 SAMTALSBEHANDLING PÅ VÅRDCENTRAL 
 – ur patienters perspektiv ett till två år efter avslutad behandling 

 
Eva Suwe 

 
 
 

Olika försök med psykologer och kuratorer på vårdcentraler har 
startats runt om i Sverige. Utvärderingar genomförda i samband med 
samtalsbehandlingar har visat genomgående goda resultat. Syftet med 
aktuell utvärdering var att undersöka betydelsen av behandlingen ett 
till två år efter avslut. Utifrån patientperspektiv erhölls genom enkät 
(n=68) förståelse av vad som karaktäriserar patientgruppen, 
samtalsbehandlingens innehåll och dess effekter. Patienter 
rapporterade stöd av behandlingen och att de hade kommit tillrätta 
med problem inom hälsa, relationer, arbetsliv och fritid. Patienterna 
värdesatte terapeuternas professionalitet, stöd och engagemang och 
samtalens fokusering på ’här och nu’. Patienterna uppgav flera slags 
besvär med störst förekomst av psykisk ohälsa men även problem i 
relationer. Drygt hälften av patienterna var nöjda med antalet samtal. 
Övriga hade önskat fler samtal med terapeut, då osäkerhet i att 
fullfölja den uppstartade utvecklingsprocessen efter 
samtalsbehandlingens avslut rapporterades av en del patienter. 
Metodens för- och nackdelar och inverkan på resultatet diskuteras. 
 

 
Omkring en tredjedel av de patienter som söker sig till primärvården har en 
psykosocial problematik eller komponenter av psykiska besvär i sin ohälsa. 
Primärvården har av tradition sällan varit inriktad på att möta upp och behandla 
människor till både kropp och själ, det vill säga med en biopsykosocial helhetssyn på 
hälsa. Behovet av psykologisk och terapeutisk kompetens inom primärvården har 
visat sig vara stort. För att möta behovet har ett flertal projekt startats för att föra in 
psykosocial kompetens i primärvården i Sverige. Att erbjuda en kortare psykologisk 
behandling är ett sätt att möta upp detta behov och ramen för denna typ av vårdinsats 
har varit vårdcentraler, ofta i samarbetsprojekt med andra vårdgivande instanser som 
exempelvis länssjukvård, öppenvårdspsykiatri, privatpraktiserande läkare eller 
försäkringskassan (Butor, 2006, Carlsson, 2001, Myhr, 2005). 
 
Idén till denna uppsats väcktes efter att uppsatsförfattaren tagit del av Johanna 
Levallius psykologexamensuppsats ”Samtalsterapi på vårdcentral –varför, hur och för 
vem?” (Levallius, 2006). I uppsatsen kartlades en∗ av primärvårdens 
försöksverksamheter där samtalsbehandling på vårdcentraler erbjöds patienter. 
Patienter fick kontakt med en psykolog, kurator eller vårdgivare med liknande 
kompetens antingen via remiss från läkare eller genom att ta kontakt själva. 
Samtalsterapierna var korta och patienterna gavs en första besökstid inom fyra veckor 
som ett sätt att snabbare bemöta patienternas behov av psykosocialt stöd. 
                                                
∗ Ett stort tack till er terapeuter som medverkade och till Åsa Halvarsson för ert engagemang och arbetsinsats. Ett särskilt 

varmt tack till min handledare Maria Sandgren som guidat och stöttat mig så bra genom arbetet. 
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Verksamheten kartlades genom intervjuer med terapeuter och läkare med avseende på 
samtalsbehandlingens längd, metod, hur den utformades av den kontext i vilken den 
ägde rum samt hur detta upplevdes av de professionella. Även patientgruppen och 
effekterna av behandlingarna beskrevs. Dataunderlaget utgjordes av registerdata på de 
352 patienter som under januari-juli 2005 träffade en terapeut på någon av de fem 
vårdcentralerna inom Haninge kommun samt intervjuer med terapeuter och läkare. 
Resultatet från insatsen visar att en påfallande stor del av patienterna minskade sin 
andel sjukskrivning eller kunde återgå helt i arbete efter relativt korta behandlingar.  
 
En orientering kring ämnet psykolog på vårdcentral/psykosociala insatser i 
primärvården visar att det begrepp som oftast används som beteckning för den här 
typen av vårdform, är ordet samtalsbehandling. Det begreppet kommer även att 
användas i den här uppsatsen. 
 
Sammantaget har de olika försöken med samtalsbehandling inom primärvården i 
Sverige visat på goda effekter i flera avseenden (Butor, 2006, Levallius, 2005, Myhr, 
2005). De flesta undersökingar har visat att denna typ av verksamhet leder till 
minskade symtom hos patienter, minskade sjuktal, minskade vårdköer till den 
psykiatriska öppenvården samt positiva erfarenheter bland dem som är delaktiga. 
Både psykologer och övrig sjukvårdspersonal har sett flera fördelar med att ha 
psykologisk och terapeutisk kompetens i det ordinarie vårdutbudet. Effekter av 
samtalsbehandling på vårdcentral har oftast påvisats via mätningar av patienters 
symptom före och efter avslutad behandling eller via patientenkäter som genomförts i 
direkt anslutning till avslutad behandling. I den aktuella utvärderingen är därför syftet 
att ta reda på vilka effekter korta samtalsbehandlingar på vårdcentral har för patienter 
på längre sikt. En målsättning är också att lyfta fram patienternas erfarenheter och 
uppfattningar om behandlingen, vad som var bra och mindre bra samt vad den har fört 
med sig, såsom patienterna själva beskriver det till två år efter att den avslutats. Ett 
underliggande syfte med utvärderingen var också att i viss mån nå ökad kunskap om 
på vilket sätt den här typen av samtalsbehandling hjälper patienter och hur 
behandlingen matchar dessa patienters behov. 
 
Primärvården i Sverige  
 
Primärvårdspsykolog är ett ganska nytt yrkesområde för psykologer. Både 
Socialstyrelsen och landstingsledningar har insett den samhällsekonomiska vinsten 
med psykologer på vårdcentraler. Flera projekt med psykosocial kompetens, oftast  
med psykologer och kuratorer, inom primärvården har bedrivits och utvärderingarna 
av dessa visar praktiskt taget på genomgående på positiva resultat. Både patienter och 
läkare har varit positiva till samarbetet med psykolog. 
 
Enlig Socialstyrelsens folkhälsorapport (refererad till i Myhr 2005) är den psykiska 
ohälsan som har ökat inte den som i första hand kräver psykiatrisk 
specialistbehandling För de flesta människor är vårdcentralen den första och 
självklara kontakten vid alla slags svårigheter och sjukdomspanoramat har förändrats 
över tid.  Den preventiva vården har i och med att det oftast är dit människor vänder 
sig först, sin naturliga plats inom primärvården. Psykologisk primärvårdsbehandling 
har också till syfte att förebygga en utveckling av kroniska psykiska besvär. 
Vårdcentralerna har, som institution och till sin organisation ännu inte inte helt 
anpassats till denna förändring.  
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Begrepp som psykosomatisk medicin, medicinsk psykologi och beteendemedicin 
används alltmer och mycket forskning pågår inom området psykosomatik (Myhr, 
2005). Sverige fick nyligen sin första professur i medicinsk psykologi. Från hösten 
2003 ingår primärvårdspsykologi i grundutbildningen till psykolog vid Göteborgs 
Universitet. Det nära sambandet mellan psykisk och fysisk ohälsa gör att det inom 
sjukvården finns behov av personal som kan utreda, bedöma och erbjuda 
behandlingar. Bakom många läkarbesök döljer sig en psykosocial komponent i 
patientens lidande (Sobel, 1995). Tankar, känslor och stämningsläge kan ha en 
signifikant påverkan i en somatisk sjukdomsbild; som utlösande faktor, som direkt 
orsak i vissa fall och i de flesta fall som inverkande på patientens förmåga att hantera 
och leva med en somatisk sjukdom. Idag finns insikten om att många läkarbesök 
orsakas av en psykosocial påfrestning hos patienten, och att den funktionella statusen 
hos patienter med rent organiska sjukdomar påverkas av personens stämningsläge, 
copingstrategier och det sociala stödet. Sjukvården domineras trots denna insikt i stor 
utsträckning av synsättetet att patienters ohälsa kan bemötas och behandlas som om 
den fysiska ohälsan kan avskiljas från den psykiska.  Sobel (1995) för fram att genom 
att man i behandlingen av patienter inte enbart bör hantera själva sjukdomen, utan 
även stärka andra vanliga faktorer av patientens liv som förbättrar hälsan. Hälsan kan 
på det sättet signifikant förbättras på ett kostnadseffektivt sätt. Sådana faktorer kan 
vara exempelvis psykosocialt stöd, copingstrategier och känslan av att kunna påverka 
en situation. Mer adaptiva copingstrategier kan beskrivas som bättre sätt för patienten 
att hantera och bemöta svårigheter och påfrestningar. Psykologisk kompetens är en 
viktig resurs i att bemöta patienter vars problematik har sin grund i deras livssituation. 
Rådgivning när det gäller livsstilsförändring, adaptiva copingstrategier, 
konfliktlösning och stresshantering är exempel på inslag i förebyggande psykologisk 
behandling.  
  
Psykosocial kompetens inom vården  
 
I rapporten Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters 
sjukskrivning, (Karolinska Institutet, 2005) framkommer att problem kring 
sjukvårdens hantering av handläggning av sjukskrivningsärenden framförallt kan 
relateras till tre övergripande aspekter inom sjukvården. De tre aspekterna är ledning, 
kunskap och samverkan mellan sjukvården och andra aktörer såsom arbetsgivare, 
företagshälsovård, försäkringskassa och arbetsförmedling. Problemen och 
konsekvenserna av brister i hanteringen av sjukskrivningsärenden framstår som extra 
stora i primärvården jämfört med övriga vårdnivåer. I rapporten framhålls att 
handläggning av patienter med psykosocial problematik inte kan hanteras väl, vilket 
innebär att sådan problematik behandlas enbart med medicinering. Det rapporteras 
även att det finns brister angående läkarnas sjukskrivningar och kunskaper kring vad 
som är optimal sjukfrånvaro och konsekvenser av sjukfrånvaro. Vidare framhålles 
bristfälliga kunskaper om lämplig behandling och rehalibitering av de stora 
diagnosgrupperna bakom sjukfrånvaro, rörelseorganens sjukdomar och psykiska 
besvär. Det är också brist på kunskap angående instrument för bedömning av 
arbetsförmåga. Problemen kring handläggning av patienters sjukskrivning delas in i 
fem delaspekter: svårigheter att upptäcka psykiska besvär och psykosocial 
problematik och svårigheter att bedöma symptom av psykisk karaktär, Vidare saknas 
behandlingalternativ för psykiska besvär, och det råder brist på psykologisk och 
psykosocial kompetens inom sjukvården. 
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Rapportens förslag till åtgärder är flera: Fler beteendevetare inom sjukvården, mer 
multiprofessionell teamsamverkan, utbildning av läkare i identifiering och hantering 
av psykosocial problematik, fler psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter samt 
ökad tillgång till kortare psykoterapiinsatser och kognitiv terapi. Försäkringskassan 
bör få möjlighet att köpa psykoterapi för sjukskrivna som behöver det. Samverkan 
föreslås också med olika aktörer utanför sjukvården, och behovet påpekas av 
integrering av biomedicinska och psykosociala perspektiv i vården. Vidare anses att 
läkarna är i behov av att lära sig hantera psykosociala orsaker till sjukdom, samt att de 
är i behov av handledning av bland annat psykologer och kuratorer i primärvården. 
Sammanfattningsvis framkommer många aspekter inom sjukvårdens organisation som 
medför att sjukfrånvarofall blir långa.   
 
Framväxt och etablering 
 
I rapporten Psykologisk och terapeutisk kompetens inom primärvården, 2006, 
utvärderas ett samarbete mellan Stockholms Psykiatri Södra och Primärvården, där 
personal från psykiatrin arbetar deltid på samtliga vårdcentraler i upptagningsområdet 
(Butor, 2006). I rapporten görs en historisk exposé över framväxten av psykosocial 
kompetens på vårdcentralerna i Stockholms Län. Tillgången på kuratorer och 
psykologer inom primärvården i Stockholm idag redovisas. Även en jämförelse görs 
av situationen inom olika landsting och inom olika sjukvårdsområden inom 
Stockholms Läns Landsting: Av jämförelsen framgår att psykosocial kompetens 
fortfarande inte är en helt integrerad och självklar del av primärvården. Det finns 
relativt stora skillnader mellan och inom landstingen när det gäller omhändertagande 
av psykisk ohälsa på primärvårdsnivå. De huvudsakliga slutsatserna i rapporten är att 
tidiga terapeutiska interventioner på primärvårdsnivå förbättrar patienternas psykiska 
och fysiska mående och reducerar utnyttjandet av andra vårdinsatser. 
 
Idag råder det oklarhet om hur utbredd verksamhen med psykosociala insatser inom 
Primärvården är i Sverige då det inte förs någon egentlig sammanställande statistik 
varken av Socialstyrelsen, FAMMI (Familjemedicinska Institutet) eller 
Psykologförbundet. Alla landsting har inte psykologer anställda, en del landsting har 
fristående psykoterapienheter, kommunpsykologer eller rehabiliteringpsykologer som 
resurs till primärvården (Myhr, 2005).  
 
Vårduppdraget för psykosociala insatser i Haninge 
 
Vad är då karaktäristiskt för denna vårdform, samtalsbehandling på vårdcentral? I 
Uppdraget för psykosociala insatser i primärvården i Haninge (2005) beskrivs 
uppdraget bland annat att vårdtjänsten innehåller samtalsbehandling i form av 
psykoterapi, korttidsterapi, kristerapi eller stödsamtal. Samtalsbehandling ges i 
normalfallet med 4-5 samtal och högst 10 samtal. Vårdtjänsterna omfattar akuta och 
planerade psykosociala insatser i form av rådgivning, utredning, bedömning och 
behandling. Vårdgivaren ska, i enlighet med beslut i Socsamnämnden, tillhandahålla 
psykosocial rådgivning, stöd och behandling. De psykosociala insatserna ska 
komplettera husläkarverksamheten och ingå som en naturlig del i vårdtjänsterna och 
ges på uppdrag av eller via remiss från husläkarverksamheten. När det gäller 
insatserna inriktning beskrivs att fokus ska ligga på att tillvarata och bistå patienten att 
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utveckla de egna resurserna. Insatserna ska utgå från alla konsekvenser av 
sjukdomen/ohälsan - såväl fysiska, psykiska och sociala. Särskilt stöd ska erbjudas 
patienter med nydebuterad depression, lättare ångestproblematik, somatiserings- och 
stressrelaterade tillstånd samt krisreaktion. Vårdtjänsten ska vara utformad så att den 
förmedlar ett hälsofrämjande synsätt genom att bistå patienten att ta eget ansvar för 
sin hälsa. Vidare formuleras i uppdraget att vården skall bygga på evidensbaserad 
kunskap. Den ska formas för att möta den individuella patientens behov på bästa 
möjliga sätt och med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, önskemål 
och värderingar. Vården utformas och ges i samverkan med övriga vårdaktörer, så att 
onödig förbrukning av alla slags resurser undviks. Vårdgivaren ska ge stödet 
resurseffektivt och på lägsta effektiva omhändertagandenivå. Inga patienter skall 
behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som de har behov av. Patient ska, vid av 
remittent bedömt akut behov, kunna tas emot samma dag eller senast inom en vecka. 
Patient ska i normalfallet, efter remiss/hänvisning erbjudas tid för bedömning inom 10 
dagar och behandling ska inledas senast 4 veckor efter att behovet bedömts. 
 
 Bedömningsprocessen och behandlingens längd 
 
I uppsatsen ”Samtalsterapi på vårdcentral – varför, hur och för vem?” (Levallius, 
2006) intervjuades de sex samtalsbehandlare som ingick i undersökningen bland 
annat om samtalens längd ochden inledande bedömningsprocessen. Samtliga 
terapeuter gav patienterna en besökstid inom fyra veckor efter remiss. Bedömningen 
utgjordes av ett till tre samtal, vanligast var tre bedömningssamtal. I intervjuerna 
framhöll terapeuterna vikten av att i bedömningsprocessen även gå igenom patientens 
förväntningar, motivation och önskemål i relation till behandlingen samt att 
tillsammans arbeta fram en realistisk målsättning. Den psykologiska bedömningen av 
behandlingens längd grundade sig på patientens problem, dels i form av 
sjukdom/diagnos och dels genom det totala intrycket av patientens problem, dennes 
livssituation samt hur patienten relaterade till terapeuten. Vissa terapeuter satte 
diagnoser enligt DSM-IV, andra terapeuter gjorde det inte, förutsatt att patienten inte 
skulle remitteras externt. I bedömningen av patienternas problematik användes ofta 
flera olika bedömningsverktyg till varje patient i form av skattningsskalor för 
depression, ångest, stress och personlighetsstruktur. Skattningsskalorna verkade både 
som diagnostiskt intstrument och som diskussionsunderlag i behandlingen. 
 
Journaldata över patienter som gick i samtalsbehandling i Hainge kommun under 
perioden januari-juli 2005 (Levallius, 2005) visade att medeltalet för antalet samtal 
per patient och behandling var 6,1. Det mest förekommande antalet var dock tio 
samtal per patient, och det näst mest förekommande var 1 till 3 samtal. Variationen 
antogs bero på att nära hälften av patienterna (45 %) i regel träffade terapeuten endast 
för bedömning, det vill säga de antingen bara fick ett till tre bedömningssamtal eller 
fullständig behandling, det vill säga tio samtal.  
 
Vanligen träffade man patienten en gång i veckan men var 14e dag förekom också. 
Mot slutet kunde kontakten glesas ut. Uppföljningssamtal kunde förekomma efter tre 
till sex månader, men då oftast på patientens begäran. Flera terapeuter uttryckte en 
önskan att det hade funnits tidsmässig möjlighet att ge uppföljningssamtal till alla 
patienter ifall mer tid funnits.  
 
SOCSAM i Haninge 



 7 

Försöket med samtalsbehandling på vårdcentralerna utgjorde en del av SOCSAM, en 
politisk och finansiell försöksverksamhet. Målgruppen var arbetslösa och/eller 
långtidssjukskrivna Haningebor i arbetsför ålder med behov av hjälp från mer än en 
instans. De myndigheter som samverkade lokalt var Socialtjänsten, hälso- och 
sjukvården, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Målsättningen med 
samverkansprojektet var att använda gemensamma resurser bättre, att minska den 
enskildes lidande och att korta väntetiderna. Numera finns en permanent lag 
(2003:1210 om finansiell samordning av rehalibiteringsinsatser) som syftar till att 
hjälpa personer som behöver samordnade insatser för att komma ut i arbetslivet. 
SOCSAM i Haninge startade 1998 och som var tänkt att avslutas efter år 2000. 
Därefter har försöket förlängts i omgångar. 
 
En tidigare utvärdering i direkt anslutning till avslutad behandling visade att 
patienterna var nöjda med samtalsbehandlingen, med hur de blivit bemötta och med 
den korta väntetiden. Dock ansåg även de flesta patienterna att de skulle ha behövt 
fler samtal. Många framförde åsikten att behandlingen var för kort, och att det fanns 
aspekter som i terapin inte hunnits med på grund av det begränsade antalet samtal 
(SOCSAM, 2006). Före detta försöksledare i SOCSAM Åsa Halvarsson (personlig 
kommunikation, 28 mars 2007) beskriver i ett samtal kring utvecklingen att de goda 
resultaten har lett till att verksamheten med samtalsbehandling på vårdcentral är en 
del av försöket i SOCSAM som efter sex år kommer att permanentas på 
vårdecentralerna i Haninge kommun i landstingets regi. Ett av resultaten som uppnåtts 
inom SOCSAM i Haninge är att sjuktalen har sjunkit mer än i övriga länet. Några av 
de framgångsfaktorer som nämns är helhetssynen. Utgångspunkten har varit att att 
hälsa, socialt liv och arbete hör samman. Bättre kontakter har skapats och nu finns 
upparbetade kanaler mellan myndigheterna. De har fokuserat på den enskilde 
individen så att resurserna måste anpassas utefter varje person –inte tvärtom.  
 
De ovan beskrivna resultaten sammantaget väckte nya frågor i samband med att 
samtalsbehandling omvandlats till att utgöra en permanent del av primärvården inom 
Haninge kommun. Utifrån de positiva resultaten när det gällde patienternas återgång 
till arbete, minskningen av symptom och att patienterna uttryckt att de varit nöjda, 
fanns nu, enligt Åsa Halvarsson en önskan om mer kunskap kring effekterna på längre 
sikt av den här typen av korta, tidiga insatser för patienterna. För att nå en fördjupad 
förståelse av vad patienterna fått ut av samtalsterapin på längre sikt, var hennes 
önskemål att ta reda på patienternas upplevelse av samtalsbehandlingen ett till två år 
efter avslutad behandling, vilket är huvudsyftet med denna uppsats. 
 
Samtalsbehandling på vårdcentral  –en egen terapiform?  
 
När det gäller behandlingens utformning beskrevs i intevjuer med terapeuter i 
Haninge kommun (Levallius, 2006) att behandlingen varierade dels genom en 
anpassning efter patientens problematik och önskemål, dels genom terapeutens 
kompetens och preferens. Terapeuterna uppgav att de ofta arbetade med inriktning på 
att behandla patientens symptom, men att det även förekom att den bakomliggande 
problematik som utlöst symptomen, exempelvis en depression kunde bearbetas. Vissa 
terapeuter sade sig arbeta utifrån en eklektisk ansats, där tekniker och metdoder från 
olika terapiskolor integrerades medan andra arbetade mer renodlat, vanligen utifrån 
KBT (Kognitiv beteendeterapi) eller KT (Kogntitiv terapi).  
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I en annan studie besvarade 56 primärvårdspsykologer från olika delar av landet 
frågan om vilken typ av psykologisk behandling de använder med avseende på 
skolbildning och inriktning. En tredjedel (34%) svarade att de använde 
eklektiskt/blandformer. 5,6 procent uppgav att de blandade psykodynamisk + 
KT/KBT. 14 procent svarade att de arbetade enbart med psykodynamisk inriktning. 
12 procent arbetade med KT/KBT + psykoedukation och 10 procent med 
psykodynamisk inriktning + psykoedukation. 5 procent uppgav att de arbetade med 
både KT, KBT, psykoedukation + familjeinriktning (Myhr, 2005). 
 
Carlsson, (2001) beskriver i rapporten Psykologer i primärvården att 
primärvårdspsykologens arbetsprofil skiljer sig från den kliniska psykoterapi som 
praktiseras i olika former inom psykiatrin, för privatpraktiserande psykologer eller 
inom andra institutioner.  Utifrån att ha intervjuat 75 personer inom primärvården 
framhåller han istället likheterna mellan primärvårdsterapeuternas arbetsform och det 
som i England och USA benämns som counselling psychology, som något skiljer sig 
från regelrätt psykoterapi genom sitt syfte och inriktning. Counselling syftar till att 
genom en avgränsad insats hjälpa en person att själv klara av att lösa en besvärlig 
situation. Man riktar in sig på att ta tillvara på och förbättra de personliga resurserna 
hos patienten för att hantera exempelvis stress. Inriktningen är ofta preventiv genom 
att man ingriper i ett riskskede för att förhindra en allvarlig försämring. Även Marne, 
Persson, Selander och Weirén (2004) beskriver i rapporten Psykolog på vårdcentral –
verksamhet och visioner att syftet med den korttidsterapiform som ges på 
vårdcentraler är att utveckla mer av patientens adaptiva copingstrategier. Den 
preventiva funktionen är stor genom att insatser i ett tidigt skede förhindrar att mer 
kroniska psykiska besvär utvecklas. Det handlar ofta om att ge ”hjälp till självhjälp” 
och metoderna som används är mångskiftande och spänner från pedagogik till 
korttidsterapi och kan ske genom individuell kontakt eller i grupper. 
 
Lena Weirén, som varit med att starta upp verksamheten med psykolog på vårdcentral 
i Göteborg och medförfattare till rapporten Psykologer på vådcentral –verksamhet 
och visioner (2004) beskriver även hon arbetssättet som flexibelt. Hon framhåller det 
att teknikerna behöver kunna växla eftersom patienternas behov gör det, så att medlen 
kan anpassas efter patientens problem och behandlingsmålen. Det som är gemensamt 
för behandlingen är psykologens aktiva förhållningssätt där många inslag hämtas från 
den kognitiva terapin och beteendeterapin. Behandlingens innehåll kan inriktas på att 
undanröja missuppfattningar hos patienten, lära ut avspänningsövningar eller påvisa 
destruktiva handlingsmönster. De psykodynamiska kunskaperna används för att se 
centrala problem i patientens personlighet som kan försvåra behandlingen. Relationen 
till patienten är mer personlig och mer präglad av samarbete än i det traditionella 
psykodynamiska arbetetssättet (Ohlin, 2006). I Sverige används inte begreppet 
rådgivningspsykologi, men Carlsson (2001) framhäver likheterna med den form av 
samtalsterapi som praktiseras inom primärvården i Sverige. Hans sammantagna 
intryck av terapiformens inriktning eller ”skolbildning” är att man sällan arbetar med 
en trogen tillämpning av någon av de etablerade terapiformerna. I stället 
karakteriseras arbetet av ett i hög grad eklektiskt förhållningssätt, dvs man väljer det 
tillvägagångssätt som man bedömer att situationen kräver. Det verkar inte som om 
detta arbetssät erbjuder några svårigheter, snarare uppfattar man den teoretiska 
flexibiliteten som naturlig och nödvändig. När det gäller att ha en flexibel hållning 
kring teoretiska skolbildningar ligger projektpsykologerna långt framme i en 
intressant internationell utveckling.  
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Psykologer och kuratorer inom primärvården – effekter 
 
Effekter av samtalsbehandling på vårdcentraler inom Haninge kommuns primärvård 
presenteras i Samtalsbehandling på vårdcentral –varför, hur och för vem? (Levallius, 
2005). En av vårdcentralerna hade använt sig av depressionsskalan BDI före och efter 
behandling av sina patienter. BDI-värdet sjönk signifikant från 21.3 till 8.2. Även 
mätningar med GAF (Global Functional Scale) utfördes före och efter behandling på 
tre av vårdcentralerna.  Patienterna hade förbättrats signifikant från 59.9 p till 77.9 p 
vid behandlingen slut. Carlsson (2001) har även utvärderat Poppis-projektet, där fem 
psykologer och 21 läkare deltog. Totalt 280 patienter skattade sina besvär före och 
efter psykologbehandling med hjälp av Zungs depressionsinventorium och 
Spielbergers ångestskala (STAI). Medelvärdet på Zung gick från 48 p ner till 40.7 p 
och på STAI från 56.3 p till 45.4 p efter avslutad behandling, vilket är starka och 
signifikant förbättringar:  
 

”De påvisade förändringarna för en stor del av patienterna innebär en 
förändring från låg livskvalitet, behov av vård och sjukskrivning, till en 
betydligt ’friskare’ uppfattning om det egna hälsotillståndet. Detta 
innebär väsentligt bättre psykiskt allmäntillstånd, reducerat vårdbehov 
och mindre behov av sjukskrivning” (s. 12).  

 
Sex månader efter avslutad behandling besvarade patienterna samma frågor och 
effekterna visade sig väl bibehållna. De goda resultaten beror på bland annat urvalet 
av patienter, att läkaren motiverar patienten att ta emot psykologhjälp samt 
psykologens flexibilitet i behandlingsteknik. Läkaren remitterar enbart patienter som 
tros bli hjälpta med en kortare psykologbehandling (Carlsson, 2001). En utvärdering, 
där patienter skattade i vilken utsträckning de blivit hjälpta av samtalsbehandling, 
gjordes också inom POPPIS-projektet. Den visade att 47.3 procent av patienterna 
ansåg att de haft mycket stor hjälp av samtalen, 33 procent att de haft ganska stor 
hjälp, 18,2 procent någon hjälp och 1.5 procent ingen hjälp (Butor, 2006). 
 
Patienter med en komplex och sammansatt problembild
 
Patienter som kommer till vårdcentralen har ofta svåra och sammansatta problem. 
Något generaliserat kan sägas att det finns en del gemensamma drag som präglar 
primärvårdens patienter som förekomsten av psykologiska och medicinska besvär, 
komplexa och diffusa problem. Patienter kan söka sig till vårdecentralen för sina 
psykiska besvär som kan ha somatiska uttryck: illamående, huvudvärk, trötthet, 
spänning och värk i kroppen. Psykiskt lidande kan ta neurologiska uttryck samtidigt 
som en del psykisk problematik kan ha en biologisk grund. Det är inte heller alltid 
patienter har insikt om att en en del av deras ohälsa kan vara eller samspela med 
psykiska komponenter. En traditionell psykoterapeutisk behandling är således inte 
alltid något patienter förväntar sig eller upplever att de är i behov av (Butor, 2006, de 
Gruy; Haas, 2004, Sobel, 1995). 
 
De vanligaste diagnosgrupperna inom primärvården är främst depression, ångest, 
kriser samt stressrelaterade symptom eller en kombination av dessa (Myhr, 2005). 
Andra problem kan vara utmattningsdepression, spännings- och smärttillstånd, 
arbetsrelaterade problem eller personliga kriser efter dödsfall (Carlsson, 2001).  
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Bland de patienter som gick i samtalsbehandling inom Haninge kommuns primärvård 
under perioden januari-juli 2005, diagnosticerades 337 av 352 patienter av terapeuter. 
Enligt terapeuterna var de vanligaste diagnosgrupperna depression (26%), 
stress/utmattning (15 %) och generaliserad ångest (13 %) (Levallius, 2005). 
 
I utvärderingen Psykologisk och terapeutisk kompetens inom primärvården (Butor, 
2006), efterfrågas i en patientenkät vilka besvär patienterna ville ha kontakt med 
terapeuten. De flesta ville ha kontakt på grund av ångest (61 %), depressionsbesvär 
(46 %) samt stress/utbrändhet (43 %). Därefter uppgav patienterna sorg/kris (21 %), 
smärta i kroppen (10 %), konflikter (8 %) och relationer (8 %). De flesta patienter 
uppgav flera av dessa orsaker och en del hade svåra och sammansatta problem. 8 
procent uppgav fyra till sex av dessa besvär som orsak till att de ville få kontakt med 
en terapeut. 
 
Behov av anpassade utvärderingar 
 
Generellt behövs mer kunskap om vad som präglar primärvårdspatienternas 
besvärsbild och vårdbehov, om vad ligger bakom psykisk ohälsa hos den grupp 
patienter som söker sig till vårdcentralen och vad som präglar just den här 
behandlingsformen. Mer kunskap behövs även om detta vårdskikt och dess patienter i 
takt med att företeelsen psykosociala insatser inom primärvården blir allt vanligare i 
Sverige (Butor, 2006). Den form av psykosociala insatser som samtalsterapi på 
vårdcentraler har, och får genom att den anpassas efter medel, målsättning och 
patienterna den riktar sig till beskrivs av flera som en i det närmaste egen terapiform 
(Carlsson, 2001; Hemmings, 2000; Marne et. al. 2004; Myhr 2004). Patienter som 
söker sig till vårdcentral och har en psykisk eller psykosocial problematik är som 
grupp betydligt mer heterogen, än den patientgrupp som psykoterapiforskningen 
brukar rikta in sig på och studera. Därför finns ett stort behov av att göra mer 
undersökningar av olika behandlingars tillämpbarhet i det specifika sammanhanget, 
som exempelvis primärvården. Seligman framhåller att merparten av 
psykoterapiforskningen idag sker som randomiserade kontrollerade studier för 
väldefinierade diagnoser, men att är detta en problematisk forskningsmetod för att 
utvärdera samtalsterapi i primärvården (Seligman refererad till i Hemmings m. fl. 
2000). Dels är behandlingstiden i primärvården ofta flexibel istället för bestämd på 
förhand. Samtalsterapin kan också sägas vara självkorrigerande genom att man slutar 
med icke framgångsrika tekniker och provar nya snarare än att hålla sig till en 
behandlingsmanual. Vidare går det till så att patienten väljer terapeut och 
behandlingsform snarare än att slumpmässigt fördelas till en viss behandling. Det är 
också sällan så att patienten har en väldefinierad och avgränsad DSM-IV diagnos. 
Slutligen fokuserar behandlingen på patientens generella funktion snarare än på 
specifika problem. 
 
Det är viktigt att en så ung verksamhet, som den svenska primärvårdspsykologin 
dokumenteras och utvärderas (Carlsson, 2001). Metoder för utvärdering och forskning 
måste väljas så att de på ett adekvat sätt motsvarar den kliniska miljön. Det kan vara 
fruktbart att man här tillåter sig att avvika från den experimentella forskningens ideal 
för att i stället uppnå tillämpbarhet i primärvårdsmiljön. Kvalitativ metodik är ännu ej 
prövad i någon större utsträckning men borde vara mycket lämplig för att belysa 
grundläggande drag i det primärvårdspsykologiska arbetet.  
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Syfte och frågeställningar: 
 
Syftet var att fånga upp patienternas perspektiv på samtalsbehandlingarna 1-2 år efter 
att de avslutats.  Dels efterfrågas patienternas uppfattning och erfarenheter av 
samtalsbehandlingarna, hur de uppfattade innehållet och inriktningen och vad som var 
bra och mindre bra med behandlingen. Dels efterfrågas patienternas uppfattning om 
resultatet av samtalen, med direkt koppling till patienternas livssituation. Givet att den 
övervägande delen av patienterna direkt efter avslutad behandling 2005 svarade att de 
var nöjda med resultatet och bemötandet, men hade velat ha fler samtal var frågan:  
 
-Hur ser patienterna på behandlingen efter ett drygt år, med avseende på 
a) orsaker till behandlingen 
b) behandlingens innehåll och längd 
c) resultat av behandlingen?  

 
Metod 

 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Deltagare i utvärderingen var patienter som gick i samtalsbehandling hos kurator, 
psykolog eller terapeut inom primärvården i Haninge kommun 1 juli- 31 december 
2005. Totalt 137 enkäter skickade ut till patienter och 68 svar erhölls. Antalet 
utskickade enkäter fördelades 16, 21, 25, 25, 25, 25 per terapeut. De erhållna 
enkätsvaren var anonyma, och kunde inte kopplas till vare sig vårdcentral eller 
terapeut. Svarsfrekvensen var alltså 49,7 %. 
 
Av de totalt 68 deltagarna var 56 kvinnor (82 %) och 12 var män (18 %). Patienternas 
ålder var mellan 23 och 69 år. Medelvärdet var 45 år (m = 45 år, sd = 12.3).  
 
Inklusionskriterier: Patienten har fått mer än tre samtal hos terapeut, dvs bedömts 
vara lämplig för denna typ av behandling och inte remitterats vidare till annan vård 
för tex missbruks- eller personlighetsstörningsdiagnos. Personen förstod svenska så 
bra att han/hon kunde tillgodogöra sig väl det som stod i enkäten. 
 
Hushåll/familj: 53 % av deltagarna hade hemmavarande barn. 52 % (35 personer) av 
deltagarna var gifta eller sammanboende, 44 % (30 personer) var ensamstående och 3 
% (2 personer) uppgav någon annan variant på boende (n=68).  
 
Sysselsättning: En dryg tredjedel av deltagarna (32 %) förvärvsarbetar för närvarande 
heltid. 31 % av deltagarna arbetar deltid i kombination med något annat i olika grad. 
37 % (25 personer) förvärvsarbetar ej. Av dessa är 5 studerande (8%) (n=68). 
 
Utbildningsnivå: 12 % (9 personer) har som högsta utbildning folk-, grund- eller 
realskola. 9 % (6 personer) har en yrkesutbildning. 40 % (27 personer) har som högsta 
utbildning gymnasium och 38 % (26 personer) akademisk utbildning (n =  68). 
 
Tillvägagångssätt 
 
Utvärderingen genomfördes i samarbete med sex samtalsbehandlare som under 2005 
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arbetade med samtalsterapi på tre vårdcentraler i Haninge kommun. Av dessa sex var 
två kuratorer varav en med kognitiv inriktning och en med psykodynamisk inriktning. 
Tre var psykoterapeuter varav två med KBT-inriktning och en med kognitiv 
inriktning och en var kognitiv terapeut. Alla samtalsbehandlarna var kvinnor. I denna 
utvärdering har för enkelhetens skull alla fått benämningen terapeuter. Sex terapeuter 
från tre vårdcentraler tog fram namn på patienter som stämde med urvalskriterierna. 
Terapeuterna ombads ta fram ett fritt antal namn, men med en riktsiffra på ca 30 
patienter vardera. Denna riktsiffra är till en viss del anpassad till att göra 
arbetsproceduren möjlig för terapeuterna och uppsatsförfattaren inom tidsramen för 
denna uppsats. Ett brev med informationsblad och enkät skickades till 137 patienter. 
Inga påminnelser skickades ut. Ingen ersättning för deltagande i studien gavs.  
 
Enkäten 
 
Enkätens frågor fokuserar på patienternas uppfattning om behandlingens längd, 
innehåll och resultat. För att fånga upp patienternas subjektiva upplevelser och 
erfarenheter av samtalsbehandlingen med avseende på dessa frågeområden delades 
frågorna ned i mer detaljerad form till smalare frågor, som utformades med strävan att 
nå nära patienternas livssituation och personliga erfarenhet, exempelvis: Vad 
uppfattar patienterna som betydelsefullt i samtalen och om de har märkt av någon 
förändring på något område i sitt liv? Hur samtalen har påverkat patienterna, i deras 
vardagliga liv bedömdes således vara ett sätt att nå kunskap om den här typen av 
terapeutiska insatser har påverkan även på längre sikt. 
 
Enkätens frågor strukturerades till ordningsföljden i enlighet med uppsatsens 
frågeställningar och för att göras lättillgänglig för undersökningens deltagare. 
Inledningsvis ställdes frågor om informanten, såsom kön, ålder, civilstånd, hushåll 
och socioekonomisk status. Frågorna 7-8 var frågor om orsaker till att personen sökte 
hjälp på vårdcentralen. Frågorna 9-12 syftade till att fånga upp patienternas 
upplevelser och erfarenheter om samtalsbehandlingens form och innehåll, och 
frågorna 13-14 handlade om resultatet av behandlingen. Enkäten innehöll tre öppna 
frågor. Dessa tre frågor berörde innehållet i samtalsbehandlingen, behandlingens 
längd samt förändringar som av patienterna sågs som ett resultat av samtalen. På det 
här sättet växte formen och innehållet för enkäten fram; med början i det som man 
från SOCSAM:s sida genom försöksledaren uttryckt intresse av att få veta mer om. 
 
I ett första steg skaffades underlag för enkätens konstruktion genom ett samtal med 
två av terapeuterna på deras arbetsplats. Samtalet rörde samtalsbehandlingarnas 
innehåll. Den öppna frågan till terapeuterna var: Vad brukar samtalen handla om? En 
litteraturgenomgång pågick samtidigt. Därefter utformades enkätens frågor och 
svarsalternativ med syfte att besvara utvärderingens/uppsatsens olika frågeställningar. 
Några frågor avsåg att mäta en frekvens eller förekomst av något, till exempel i vilken 
utsträckning patienterna ansåg att de hade hjälp och stöd av samtalen.  Andra frågor 
utformades för att i ett mer utforskande syfte nå kunskap om hur patienterna upplevde 
ett fenomen. Dessa frågor utformades oftast som öppna frågor där patienterna ombads 
att fritt formulera svaret.  
 
Genom det förberedande samtalet med terapeuterna bekräftades vad som framkom i 
litteraturen när det gällde patientgruppens problembild, nämligen att patienterna ofta 
hade flera olika typer av besvär, som samverkade i deras ohälsa. Terapeuterna 
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beskrev att samtalen ofta berörde besvär med sömn, kroppslig värk och/eller 
spänning, stress, ångest och problem i relationer. Besvären var sammansatta, och 
relaterade ofta till en eller flera av de diagnoser som var vanliga hos patienterna, som 
depression, stress/utmattning och generaliserad ångest. Utifrån denna information från 
terapeuterna tillsammans med den kunskap som i litteraturen inhämtades angående 
patientgruppen, utformades frågan om vilka besvär patienterna såg som orsaker till 
deras samtalsbehandling.  Att genom enkäten få en uppfattning om vilka besvär dessa 
patienter uppgav, bedömdes vara relevant för att förstå patienternas subjektiva 
upplevelse av vad samtalen hade för betydelse för eventuella förändringar som 
samtalsbehandlingen kunde medverka till. 
 
I samtalet med terapeuterna framkom även att det var vanligt att patienterna önskade 
fler samtal. Vidare framkom att diskussioner fördes i den aktuella verksamheten om 
vad som ligger bakom denna önskan och på vilket sätt den kan bemötas. Genom 
denna information, som också kommit fram i en tidigare genomförd enkät och även i 
samtal med SOCSAM:s försöksledare, bedömdes det vara relevant att i enkäten fråga 
patienterna dels om de var nöjda med antalet samtal, och i de fall de önskat fler, vad 
patienterna uppgav som orsaker till att fler samtal kan behövas.   
 
Även när det gällde att utforma frågor för att fånga upp patienternas upplevelse av 
samtalens innehåll utgjorde det förberedande samtalet med terapeuterna, i 
kombination med litteraturgenomgången grunden för vad som skulle efterfrågas. 
Terapeuterna beskrev i enlighet med litteraturen på området att samtalens innehåll 
anpassades både efter patientens problematik och behov, terapeutens preferenser och 
inriktning och behandlingens längd. Att patienten var aktivt delaktig i behandligen 
och dess målsättning framhölls av terapeuterna som en viktig faktor för om samtalen 
skulle bli framgångsrika. För att fånga patienternas erfarenhet av samtalens innehåll 
utformades två typer av frågor, där en av dem består av färdigformulerade 
svarsalternativ på sådant som kan upplevas ske i samtalsbehandlingar. 
Svarsalternativen utformades utifrån terapeuternas beskrivningar av arbetssättet och 
arbetssättet som det beskrivs i litteraturen och beskrev olika dimensioner och aspekter 
av vad som kan ske och upplevas i en samtalsbehandling. I den andra frågan ombads 
patienterna att fritt formulera vad det tyckte var särskilt bra respektive mindre bra 
med samtalsbehandlingen. 
 
För att ta reda på vilken påverkan samtalsbehandlingarna kan ha för patienterna på 
längre sikt var det patienternas uppfattning om samtalsbehandlingen efter ett till två år 
som efterfrågades. Att det gått en längre tid, var något som behövde beaktas när det 
gällde att formulera frågor där det fanns en risk att deltagarna inte kunde minnas 
detaljer. Så till exempel i frågan i vilken utsträckning patienternas arbetsförmåga 
påverkades av besvären vid tiden för samtalsbehandlingen. Att ge färre, mindre 
detaljerade svarsalternativ bedömdes öka chansen att deltagarna kunde fylla i rätt 
sysselsättningsgrad bakåt i tiden. 
 
Etik 
 
För genomförandet krävdes att uppgifter om patienter från 2005 togs fram ur 
journalregistret. På grund av sekretessregler hade endast den behandlande terapeuten 
tillgång till att se namnen på patienterna. Ett brev där utvärderingens syfte och 
tillvägagångssätt förklarades skickades tillsammans med enkäten och förfrankerat 
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svarskuvert ut till patienterna. Avsändare var patientens tidigare behandlare och 
vårdcentral. I brevet förklarades att svaren skulle mottas och behandlas avkodade och 
anonyma av uppsatsförfattaren, (som därmed inte sett några namn på patienterna i 
denna studie).  
 
Databearbetning  
 
Enkäterna förseddes med löpnummer och kvantitativa data från enkätsvaren fördes in 
i datablad i SPSS. Därefter genomfördes deskriptiva analyser av variablerna kön, 
ålder, hushåll, antal barn och sysselsättning. Analyser av frekvens och procentuell 
fördelning genomfördes av variablerna orsaker till samtalsbehandling, arbetsförmåga 
vid tiden för behandlingen, patienters uppfattning av antalet samtal, erfarenheter av 
samtalens innehåll, patienters upplevelse av hjälp och stöd av samtalen och om 
samtalen medverkade till förändringar i patienternas liv.  
 
Kvalitativa data från svaren på enkätens öppna frågor analyserades genom att svaren 
förseddes med löpnummer och transkriberades i sin helhet. Svaren fördes in i Words 
funktion ”Anteckningsblad”, där data kan sorteras efter löpnummer och vilken fråga 
svaret avser. Därefter analyserades svaren i en analysprocess där uppsatsförfattaren i 
ett första steg läste svaren och skrev koder efter innebörden i texterna. Därefter lästes 
svaren och koderna igen varigenom nya kategorier bildades, andra togs bort eller 
ändrades i takt med att uppsatsförfattarens förståelse av innebörden utvecklades. 
Under resultatbeskrivningen formulerades innebörden av kategorierna varvid data 
analyserades ytterligare en gång. Vid dessa upprepade läsningar av svaren slogs vissa 
kategorier samman och nya kunde uppstå. Ett urval av de fritt formulerade svaren 
gjordes av de svar som bäst ansågs representera innebörden i svaren. Dessa 
presenterades i sin helhet i form av citat. Uppsatsförfattaren räknade antalet svar som 
per kategori förekom mest och presenterade dessa i fallande ordning, utan att ange 
exakt förekomst av svar.  
 

Resultat 
 
Resultat från enkäten presenteras i enlighet med uppsatsens frågeställningar, som 
indelats i tre områden. Dessa tre områden berör patienternas upplevelse och 
erfarenhet av den samtalsbehandling de genomgick för ett till två år sedan: Vilka 
typer av besvär som föranledde samtalsbehandlingen och vad som var orsaker till 
samtalsbehandlingen. Vidare beskrivs patienters uppfattning om behandlingens längd 
och vad som ligger bakom att en andel patienter önskar fler samtal. Patienternas 
erfarenheter och upplevelse av innehållet i samtalsbehandlingen presenteras och 
slutligen beskrivs patienternas upplevelser av behandlingens resultat, med direkt 
koppling till olika områden i deras liv.   
 
Orsaker till samtalsbehandlingen 
 
Vilka besvär som patienterna söker för, eller remitteras till samtalsbehandling framgår 
av figur 1 nedan. Den allra mest förekommande orsaken var nedstämdhet (62.6%). 
59.7% uppgav besvär med ångest och lika många uppgav att de hade besvär med oro. 
55.2 % av patienterna kryssade för stress/utmattning som orsak. 42% uppgav att de 
hade sömnbesvär. En tredjedel (34.3%) kryssade för att de hade problem inom 
familjen eller med närstående och nästan lika många (32.8%) uppgav kris som orsak 
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till samtalen. 28.3% svarade att de hade värk och/eller spänning i kroppen. 14.9% av 
patienterna uppgav som orsak fobi av någon form. Var tionde patient (10.4%) uppgav 
problem på arbetsplatsen som orsak (n=68).  
 

 
Figur 1.  Fördelning över olika typer av besvär som patienterna uppgav som orsaker till att de 
sökte eller remitterades till samtalsbehandling på vårdcentralen (n = 68). 

 
67 av 68 patienterna besvarade frågan om i vilken utsträckning de besvär som 
föranledde kontakten med vårdcentralen påverkade deras arbetsförmåga och om de 
kunde arbeta på heltid, deltid eller ej arbeta. Vid tiden då samtalsbehandlingen 
inleddes kunde 18 personer (27 %) arbeta heltid. 17 personer (25 %) kunde arbeta 
deltid och 32 personer (48 %) kunde vi den tiden inte arbeta alls.  
  
Patienters erfarenhet och uppfattning om samtalsbehandlingens längd 
 
När det gäller patienternas uppfattning om samtalsbehandlingens längd svarade 48 
procent att de var nöjda med antalet samtal och 9 procent svarade att de hade fått fler 
samtal än de väntat sig (totalt 57 %). 43 procent hade önskat fler samtal.  
 
Vad ligger bakom önskan om längre samtalsbehandling? 
 
Av de 29 patienter (43 %) som svarade att de önskat fler samtal formulerade också 25 
personer varför de ansåg att vårdcentralen borde erbjuda längre behandling. 
Innebörden i patienternas svar presenteras i kategorierna 
 

• Djupare bearbetning 
• Att stå ensam i en process som startats upp 
• Det tar tid att gå in i relation med terapeuten  
• Förändring tar tid 
• Komplex problembild 

 
 Djupare bearbetning 
En stor del patienter ger uttryck för ett behov av längre behandling i form av en mer 
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bearbetande terapi. Här framkommer upplevelser av att patienterna inte hunnit ta upp 
det som de menar skulle gjort arbetet mer komplett, och de menar det genom att vissa 
delar lämnats oberörda, finns en risk att de  ska falla tillbaka. De ger uttryck för ett 
behov av att få uppleva en mer intergrerad förståelse och bearbetning av sig själva, en 
önskan om att se till helheten, och ha stöd även i den processen. 
 

”Vi hann inte gå in och behandla alla “problem” jag hade på djupet, hade 
behövts fler samtal.” 
 
”Det finns i det omedvetna sådant vilket oväntat dyker upp och tar tag i en – 
därför ska man erbjuda längre samtalsbehandling, tills det inte finns 
längre.” 

 
En person uttryckte att samtalen hos terapeuten skulle behövts även efter att de 
svåraste symptomen hade lättat, att hon i det läget skulle ha varit mottaglig för en 
integrerad förståelse av sitt sätt att tänka: 
 

” Ibland tar det tid att ta till sig råd och behandlingssätt när man är sjuk. 
Det är först när man blir bättre som det lättar. Då är terapin slut!!! Det är 
då man kan följa upp tankesätt…” 

 
 Att stå ensam i en process som startats upp 
En stor del patienter ger uttryck för en rädsla för att på egen hand gå igenom den 
psykiska förändringsprocess som i samtalsbehandlingen har startats upp. En rädsla 
och en känsla av övergivenhet kommer till uttryck genom att i den situationen inte 
längre ha tillgång till terapeuten och få stöd från denne. Några patienter sätter även 
detta, att stå ensam i processen, i samband med en risk att processen kan stanna upp, 
avbrytas eller att patienten ”faller tillbaka” i gamla mönster. 
 

”Jag började precis hitta någon form av plattform att stå på – avbrottet 
blev som att börja om på ruta ett. Just då hade jag behövt flera samtal för 
att fortsätta bygga på det som jag idag ser är nödvändigt!” 

 
Omkring hälften av patienterna uppgav att en erfarenhet av samtalsbehandlingen var 
att de startade en process av utveckling som de sedan har kunnat fortsätta med på 
egen hand. Att en process av utveckling startdes upp i samtalsbehandlingen var något 
som ofta togs upp som en av orsakerna till att uppföljningssamtal var önskvärt. Flera 
ansåg att för att kunna fullfölja denna process, hade de varit betjänta av ett eller flera 
uppföljningssamtal antingen en viss tid efter avslutad behandling eller också vid 
behov. När de ’nya färdigheterna’ skulle integreras i patienternas vardag, i samspel 
med sin närmaste omgivning väcktes nya känslor och reaktioner hos en del av de 
patienter som uttryckte behov av uppföljningssamtal. Det som framställs som ett hot 
mot att processen fullföljs på egen hand, verkar vara känslor av övergivenhet, rädsla 
att stå utan stöd samt påminnelse och uppföljning av det som patienten och terapeuten 
arbetat med: 
 

”När man börjat må bättre kan det komma “återfall” och man behöver 
feedback – att få återkommande samtal när så behövs. 
Utvecklingsprocessen som man startar är inte självgående.” 
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”Det kändes som jag inte kom ända fram, med risk att falla tillbaka. Detta 
skapar ny oro och ångest, men framför allt rädsla.” 

 
 Det tar tid att gå in i relation med terapeuten 
En del patienter önskar längre behandlingstid eftersom det kan ta tid att i relationen 
med terapeuten bli så pass trygg att det blir möjligt att knyta an, öppna sig och känna 
tillit.  
 

”Jag var ej mottaglig att på så kort tid ändra tankemönster, beteende och 
överkomna fobier. Det är påfrestande att få förtroendet mellan terapeuten 
och mig själv att fungera och det måste få ta sin tid.” 

 
 Förändring tar tid 
Några av patienterna ger uttryck för att förändring tar tid. Patienterna för fram att det 
tar tid att förändra ett beteende och att det är i är komplicerat att integrera ett nytt 
beteende i den vardagliga kontexten och i relationer. Det som kan gå fort att lära sig i 
samtalsbehandlingen kan bli mer problematiskt i patienternas vardagliga liv. En 
patient upplevde ett samband mellan hur länge problemen funnits och hur lång tid 
förändringen tar: 
 

”Om man har haft ett problem i mer än halva sitt liv så räcker det inte 
med bara några få samtal för att komma till rätta med det.” 

 
 Komplex problembild 
Några av patienterna lyfter fram att en längre behandling kan behövas på grund av att 
en komplex problembild med flera typer av besvär bidrar till ohälsan. 
 
En patient uppgav sju orsaker till hon gick i samtalsbehandling. Hon hade haft besvär 
med sömn, nedstämdhet, oro, trötthet/kraftlöshet, stress/utmattning, problem inom 
familj /närstående och upplevt en kris där professionell hjälp var nödvändig. 
Angående varför längre samtalsbehandling kan vara nödvändig formulerade hon: 
 

”Många, som jag, söker samtalsbehandling då man har flera slags 
problem, både praktiska, sociala och psykiska problem. Och att få 
ändring till allt tar lång tid, därför behövs ofta stöd under en lång tid 
också.” 

 
Patienters erfarenheter och uppfattning av innehållet i samtalsbehandlingen 
  
 Patienters skattning av vad som skedde i samtalsbehandlingen 
I enkäten presenterades nio förslag som formulerats utefter vad som beskrivits ofta 
sker i den här typen av samtalsbehandlingar. Patienter ombads att välja ut de fyra av 
de nio färdigformulerade svarsalternativen som bäst stämde överens med deras 
erfarenheter av samtalen. Svarsalternativen avspeglar olika aspekter på ’innehåll’, 
och avsåg att omfatta både upplevelsemässiga och mer konkreta erfarenheter av 
samtalen. De flesta valde fyra av de föreslagna alternativen medan några valde ut två 
till tre av dem. Alla patienter kryssade för minst två av svaren. Inga patienter 
formulerade egna alternativ, eller valde ut fler än fyra svarsalternativ. 
 
En sammanställning av patienters val (figur 2) av de föreslagna alternativen visar att 



 

 

18 

det mest vald alternativet var att ’Jag upplevde tillit, stöd och förtroende’. Det näst 
vanligaste valet var ’Jag fick formulera mig, sätta ord på saker som jag annars skulle 
ha hållit för mig själv’. Därefter valde många alternativen ’Jag startade en process av 
utveckling jag sedan kunnat fortsätta med på egen hand. Många kryssade också för 
’Jag lärde mig om hur tanke, känsla och kropp hänger ihop’, ’Jag lärde mig om den 
problematik jag har och ’Jag tränade mig i att bryta negativa mönster’. Därefter följde 
erfarenheten ’Jag lärde mig strategier för att hantera mina svårigheter, som till 
exempel avslappning’. Efter detta valdes alternativet ’Jag kunde sortera mina tankar 
och känslor genom att samtalen var fokuserade’.  Det minst valda alternativet var ’Jag 
har fått praktisk vägledning, till exempel om vart de skulle kunna vända sig för att gå 
vidare. Det kan ha gällt myndigheter, psykiatri, annan vård eller utbildning ’. 

 
Figur 2. Fördelning av svarsalternativ som valdes av patienter gällande erfarenheter av 
samtalsbehandlingens innehåll (n = 68). 
 
 Vad upplevde patienter som särskilt bra? 
Patienterna svarade på vad de ansåg var särskilt bra i samtalen. Frågan besvarades av 
62 informanter. Nedan följer en sammanställning av patienternas egna formuleringar 
om vad i samtalsbehandlingen de tyckte var särskilt bra. Innebörden i patienternas 
beskrivningar presenteras i kategorierna 
 

• Egenskaper hos terapeuten, samtalet och relationen 
• Lyssnandet, bekräftelsen och att sätta ord på det svåra 
• Praktiska och pedagogiska inslag, fokus på nuet 
• Resultatet; ökad kunskap, förståelse och accepterande av sig själv 

 
 Egenskaper hos terapeuten, samtalet och relationen 
Olika typer av egenskaper hos terapeuten och den nära relationen mellan patienten 
och terapeuten var sammantaget det som flest patienter tog upp som särskilt bra med 
samtalen. Något som lyftes fram som värdefulla egenskaper var för många att 
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terapeuten förmedlade engagemang, värme och stöd. Formuleringar kring att patienter 
upplevde förtroende, tillit, stöd och att de blev tagna på allvar förkom ofta. Patienter 
satte stort värde på den nära kontakten med terapeiten och tryggheten i den relation 
som samtalen innebar. 
 

”Bra kontakt och kemi, kände mig trygg och lugn.” 
  
Egenskaper som lyhördhet och en icke-dömande hållning hos terapeuten framhålls av 
flera informanter som bidragande till en trygg atmosfär där patientens berättande 
främjades. Att bli bemött med förståelse och att kunna berätta om problem utan att 
uppleva dömande framställdes en viktig aspekt av samtalen. 
 

”Att någon lyssnade utan att alltid “veta hur jag hade det”, alltså säga 
så som svar när jag ville prata.” 

 
”Hennes erfarenhet gav mig trygghet! Att hon är bra utbildad och har 

lång erfarenhet i sitt yrke.” 
 
Förutom det förtroende patienterna kände för terapeutens professionalitet verkade 
terapeuterna också som en förebild eller ett gott introjekt, genom att en positiv 
påverkan av dröjde sig kvar hos patienterna även efter samtalen. 
 

”Min samtalstjej var professionell och lättsam. Och jag tänker ibland på 
vad hon sa och hur hon var.” 

 
 Lyssnandet, bekräftelsen och att sätta ord på det svåra 
Att få vara i fokus för terapeutens lyssnande och engagemang och att bli sedd, hörd 
och bekräftad var också något som beskrevs som värdefullt av många. Det som 
beskrivs av patienterna är känslan av att få vara i fokus, bli ”sedda” och bekräftade 
som individer. Andra utryckte vikten av att få prata med någon och att de upplevde en 
lättnad av att få sätta ord på det svåra. Det var betydelsefullt att få uttrycka 
exempelvis oro i ord istället för att bära tankar och känslor inom sig. 
 

”Att få individuell hjälp – jag var i fokus.” 
 

”Att jag fick bekräftelse för mina innersta tankar.” 
 
Flera patienter framhöll det positiva med att samtalen var fokuserade.  Detta gav en 
upplevelse av att terapeuten tog ansvar för strukturen i samtalen.  Formuleringar kring 
detta beskriver att terapeuterna ”styrde” samtalen på ett sådant sätt att patienterna 
exempelvis inte tappade fokuset på det ämne som behandlades. 
 

”Det lugna sätt samtalen genomfördes på. Terapeuten gick systematiskt 
igenom mina besvär och hjälpte mig prioritera både mitt liv och mitt 

arbete. En stor hjälp för mitt tillfrisknande.” 
 
 Praktiska, konkreta och pedagogiska inslag med fokus på nuet 
Att arbeta konkret och praktiskt, med exempelvis övningar och hemläxor med direkt 
återkoppling gav många patienter direkta verktyg för att hantera situationer i det 
dagliga livet, vilket ibland beskrevs som ”hjälp till självhjälp”. Att patienterna genom 
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samtalsbehandlingen tillägnade sig strategier för att hantera svårigheter (i litteratur 
ofta benämnt som copingstrategier) beskrevs som värdefullt och uppskattat av många. 
Strategier som var direkt användbara i patientens dagliga liv framhölls som särskilt 
bra. Möjligheten att kunna verifiera, utvärdera och öva på dessa strategier tillsammans 
med terapeuten ansågs vara till stor hjälp genom exempelvis att hemuppgifter gavs. I 
formuleringar kring detta används ofta begrepp som ”hjälp till självhjälp” och 
”verktyg”. 
 

”Illustrationer på tavlan, rollspel… Ständig återkoppling till våra 
tidigare samtal. Fick verktyg för livet!” 

 
Andra framhöll som särskilt bra att de kunde identifiera och bryta egna negativa 
tankemönster. Detta kunde innebära att patienter kunde se saker på ett nytt sätt, 
upptäcka egna negativa mönster (sätt att tänka och handla), bryta dessa och lättare 
kunna ”gå vidare”. 
 

”Jag lärde mig att bryta negativa tankemönster, att bryta med 
avslappning och positivt tänkande.” 

 
 Att få ökad självkännedom, förståelse för och accepterande av sig själv 
En del patienter svarade på vad som var särskilt bra med samtalen genom att 
framhålla det uppnådda resultatet. Något som en del patienter upplevde som särskilt 
bra var att samtalen ledde till ökad självkännedom. Förståelsen i sig beskrevs också 
som värdefullt av några patienter. Att se och förstå vad som låg bakom känslor 
innebar för en del patienter att det blev lättare att acceptera vissa faktum och gå 
vidare. Att förstå hur ”allt hänger ihop” främjade upplevelsen av att själv kunna 
påverka. 
 

”Att jag förstod varför jag kände som jag gjorde, lärde mig acceptera 
och gå vidare.” 

 
För andra främjade samtalen en ökad självacceptans och ett större bejakande av 
behovet av hjälp och stöd genom erfarenheten av att det var tillåtet att värna om sig 
själv. Några patienter formulerade på olika sätt att de före samtalsbehandlingen känt 
skuld över att vara till belastning för andra. De trodde inte att de ”förtjänade” att få 
hjälp eller att andra hade större behov eller ”rätt till” en terapeutisk insats. 
 

”Att inte jämföra sig med andra personer eller känna att jag inte har rätt 
att söka professionell hjälp då andra har det värre.”  

 
23 av 68 informanter har också svarat på vad tycker de var mindre bra med 
samtalsbehandlingen. 36 informanter skrev ”inget” som svar på denna fråga. Bland de 
23 formuleringarna om vad som var negativt med samtalen handlar dessa svar nästan 
uteslutande om en önskan om längre behandlingar. Innebörden i patienternas 
upplevelse och syn på vad som var mindre bra presenteras i kategorierna: 
 

• Den korta behandlingstiden påverkade synen på patientens problematik 
• Den korta behandlingstiden påverkade vad patienterna valde att ta upp i 

samtalen 
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De flesta formulerade att det enda som var negativt med samtalsbehandlingen var just 
att det var för få samtal och att de hade behövt mer hjälp. En del av informanterna 
utvecklade sitt svar genom att även beskriva på vilket sätt de ansåg att den korta 
behandlingen var en nackdel. 
 

Den korta behandlingstiden påverkade synen på patienternas problematik 
Det fanns hos några patienter en uppfattning att den korta tiden som stod till 
förfogande satte sin prägel på samtalen på så sätt att den korta behandlingstid som 
stod till förfogande medverkade till en diskrepans mellan terapeuten och patienten när 
det gällde synen på allvarsgraden i patientens problematik.  
 

”Ibland kändes det som om mina problem bagatelliserades.” 
 
I vissa fall påverkade tiden vad patienten valde att ta upp. I dessa svar använde 
informanterna dimensionen Ytligt-Djupt återkommande som illustration för vad som 
kunde tas upp i samtalen. Några patienter formulerade att de höll inne med saker då 
de visste att behandlingen snart skulle ta slut. Andra beskrev att de skulle ha behövt 
arbeta mer med vissa områden och att de inte kände sig klara när behandlingen var 
slut. 
 

”Det var stressigt. Vi kunde inte gå in på saker djupare eftersom tiden 
inte räckte till.” 

 
Den fokuseringseffekt som ett begränsat antal samtal har för behandlingens innehåll 
beskrevs av en patient även som positvt. 

 
”Jag höll inne med vissa saker som jag inte tar upp bara sådär. Det blev 

ju lite ytligare, men det var nyttigt det med, på sitt sätt”. 
 
Några patienter anser att samtalssessionerna på 45 minuter var för korta och föreslår 
då 60-90 minuter istället. Andra lyfte fram att att känslan av att inte ha någon att tala 
med om känslorna som kommer upp efter samtalen var det som var svårast att 
hantera. Här formulerade patienter på olika sätt att det var en sak att ha ny kunskap 
om sina tankar, känslor och sitt beteende. Dock kunde det, när de nya färdigheterna 
praktiserades i vardagen, komma upp nya reaktioner och känslor. Dessa känslor 
väckte hos en del patienter behovet av ytterligare stöd från terapeuten, för att fullfölja 
den process som initieras genom samtalsbehandlingen.  
 
Patienters upplevelse av samtalsbehandlingens resultat 
 
Figur 3 nedan visar en fördelning över hur patienterna 1-2 år efter avslutad 
behandling skattade i vilken utsträckning de har haft hjälp och stöd av den. Nära 
hälften av informanterna (48%) uppgav att de haft mycket stor hjälp och stöd av 
samtalen och en dryg tredjedel (34 %) att haft ganska stor hjälp. 16% tyckte att de 
haft någon hjälp och 1,5 % (en patient) uppgav sig inte haft någon hjälp eller stöd av 
samtalen (n=67).  
 
 
 
 



 

 

22 

 

 
Figur 3.  Procentuell fördelning över patienternas rapportering av i vilken omfattning de 
erhållit hjälp och stöd av samtalsbehandlingen (n = 68). 
 

Patienterna ombads i en öppen fråga att fritt formulera på vilket sätt de märkt av 
eventuella förändringar som skett i deras liv och som de ansåg att samtalen 
medverkat till. Förändringar efterfrågades med avseende på fyra olika områden: hälsa, 
nära relationer (familjeliv eller andra närstående), arbestsliv och fritid. Som framgår 
av figur 5 uppgav 87% att samtalen haft betydelse för att förändringar skett när det 
gäller patienternas fysiska eller psykiska hälsa.  Två tredjedelar (66 %) svarade att 
samtalen medverkat till förändring när det gäller patientens nära relationer. Drygt 
hälften (55 %) ansåg att samtalen haft betydelse för förändring inom arbetslivet och 
61% av deltagarna hade upplevt förändring när det gällde deras fritid. 
 

 
Figur 4. Fördelning av svaren ’Ja’ respektive Nej på frågan om patienterna märkt av en 
förändring på något av områdea hälsa, relationer, arbetsliv eller fritid som 
samtalsbehandlingen medverkat till. Procentuell fördelning (n=68) 

 
 
Förbättrad hälsa 
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57 av de 58  patienter som svarat’Ja’ på att de märkt en förändring för deras psykiska 
eller fysiska hälsa gav även sin egen formulering om på vilket sätt.  Den förbättrade 
hälsan uttrycktes på olika sätt. Alla som svarade beskrev en förändring i hälsan åt det 
positiva hållet, varför begreppet förbättring används. I de fall ingen förbättring 
beskrevs valde patienten alternativet Ingen förändring.  Innebörden i patienternas 
beskrivningar presenteras i kategorierna: 
 

• Nya sätt att möta och hantera egna tankar och känslor.  
• Ökad reflektion, överblick och nyorientering 
• Ökad känsla av lugn och trygghet, känsla av stabilitet, ökad känsla av inre locus 

of control – mindre oro och stress 
•  Förbättring både till kropp och själ 
• Mer omhändertagande av sig själv – ökad acceptans och värnande 

 
 Nya sätt att möta och hantera egna tankar och känslor 
Flera patienter beskrev hur de blivit mindre rädda för sina känslor och tankar och i 
stället för att undvika dem lärt sig att, lyssna på, möta och därigenom hantera dem. 
Patienter beskriver hur de lärt sig att ”lyssna på kroppens signaler”. Här märks en 
ökad upplevelse av att börja förhålla sig till egna tankar och känslor med en mer 
accepterande och iakttagande hållning istället för att vara rädd för, och därmed på 
olika sätt försöka att undvika dem. 
 

”Jag har insett att känslor bara är känslor som går över och inte är 
farliga”. 

 
Flera av patienterna en förbättrad hälsa genom att de lärt sig att se sambandet mellan 
tanke, känsla, kropp och beteende. Genom kunskapen om hur psykiska och fysiska 
skeenden hänger samman och påverkar varandra, hur olika signaler från kroppen, 
reaktioner på dessa och tankar som följer och i sin tur påverkar känslor, ofta benämnt 
som onda cirklar, fick många en ökad förmåga att hantera sådant som tidigare varit 
mycket svårt. Områden då sambandet mellan kroppen, tankar och känslor var särskilt 
tydligt var problem med panikångest, stress, spänning i kroppen och långvarig smärta. 
 

”Jag kan nu förstå att fysisk och psykisk smärta hänger ihop för min del. 
Jag vet varför jag tänker/agerar som jag gör i olika situationer och kan 

bryta ’konstiga’ tankar om min smärta som bara gör det värre.” 
 
Andra beskriver att det som hjälpte dem var att de lärde sig identifiera och bryta 
negativa, automatiska tankemönster.  De ger genom sina beskrivningar en bild av 
tankemässiga verktyg och strategier, som har en direkt applicerbarhet i deras 
vardagliga situationer. Här handlar formuleringarna om att patienterna lärt sig att 
exempelvis delvis stoppa och hantera ilska och oro och att stoppa katastroftankar. 
Andra hade lärt sig att lättare hitta ett “stickspår” och kunna undvika att hamna i 
jobbiga situationer. 
 
En del patienter framhåller att de numera kan känna av varningssignaler själv så att de 
i tidigt skede kunnat upptäcka exempelvis om de är på väg mot en ny depression. 
Genom att de genom samtalsbehandlingen lärt sig identifiera sitt automatiska 
tankeschema har de lärt sig att försöka vända tankarna i tid.  
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 Ökad reflektion, överblick och nyorientering 
Flera informanter kopplade också sin förbättrade hälsa till att de erövrat ett nytt sätt 
att se på sig själv och sin omvärld, att de intagit en ny, mer reflekterande position där 
de ser samband mellan sättet att se på sig själv, överblicka sin situation och sin egen 
förmåga att ”ta” det som är svårt. Man uttrycker på olika sätt en minskad känsla av 
hjälplöshet. Dessa patienter formulerar att de lärt sig att ta ansvar för sig själv, är 
mindre rädda för problem. De har fått en stärkt självkänsla och större tillit till den 
egna förmågan. 
 

”Har börjat tänka på mitt liv och mitt eget uppträdande, uppförande mot 
andra människor på ett nytt sätt.” 

 
”Samtalen lättade trycket, jag kunde sortera mina problem bättre och 

därmed åtgärda dem.” 
 
Flera informanter beskriver sin förbättrade hälsa i termer av känslan av lugn, trygghet 
och stabilitet genom en större tillit till den egna förmågan att hantera psykiska 
påfrestningar. Denna ökade känsla av något som kan beskrivas som inre stabilitet och 
tilltro, verkar för många ha medfört att de upplever mindre oro och stress. Genom att 
på ett bättre sätt kunna hantera stress, oro och ångest beskrivet en del patienter att de 
mår bättre både ”fysiskt och mentalt”. 
 
 Förbättring både till kropp och själ 
Den förbättrade hälsan uttrycks också ofta med ord som lugn, stabilitet, trygghet, 
lättare sinnesstämning och energi. Många patienter formulerar att bättre sömn är en 
stor del av deras förbättrade hälsa. En ökad inre stabilitet sätts i samband med mindre 
oro, större trygghetskänsla genom tilltro till den egna förmågan att hantera svårigheter 
kopplas av en del patienter samman med exempelvis förbättrad sömn. 
 

”Mindre oro och att jag inte förstorar upp småsaker, vilket gör mig 
lugnare.” 

 
”Sover bra, äter bättre, är gladare och piggare.” 

 
”Jag mår bra psykiskt, sover varje natt och känner mig lugn.” 

 
Informanterna sätter förändring i hälsa i samband med den egna ökade förmågan till 
att kunna hantera psykiska påfrestningar, att få överblick och en känsla av inre 
kontroll i sin situation. Sammantaget syns ofta onda cirklar ofta ha vänts till goda 
kring de själsliga och kroppsliga beståndsdelar som patienterna förknippar med hälsa. 
En informant uttrycker detta särskilt tydligt: 
 

”Alla mina symptom försvann, som svimma, ha ont med mera. Jag hade 
en lista med typ 15 olika besvär som bara försvann.” 

 
 Mer omhändertagande av sig själv – ökad acceptans och värnande 
En annan dimension av förbättrad hälsa kommer till uttryck genom det som kan 
beskrivas som patienternas ökade acceptans av och omhändertagande om sig själva. 
Det framträder en bild av att för en del patienter var en förändrad syn på sig själva en 
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betydande del av deras förbättrade hälsa. De skriver om värdet av bekräftelsen, 
upplevelsen av att ”få” lyssna inåt, och värna om sitt eget välmående. I 
formuleringarna där patienter uttrycker en ny, mer omhändertagande syn på sig själv 
som bidragande till förbättrad hälsa, återfinns flera uttryck för tidigare problem med 
stress och utmattning. Att överhuvudtaget ”tillåta sig själv att lyssna inåt” var för flera 
förutsättningen för att dels känna igen varningssignalerna för det tidigare 
beteendemönstret och symptomen, dels för att kunna skapa bättre förutssättningar för 
återhämtning för sig själv. 

   
”Psykiskt, att jag fick en mer harmonisk syn på mig själv. Jag lärde mig 

att lyssna på kroppens signaler.” 
 

”Har också lärt mig att tänka positivt, att sluta “slå mig själv med 
tankarna.” 

  
Förbättrade relationer 
 
44 patienter (66 %) svarade Ja på att de märkt en förändring med avseende på de nära 
relationerna. 39 av de 44 som svarade Ja gav även sin egen formulering om på vilket 
sätt. Här följer en sammanställning av patienternas egna formuleringar om hur de 
märkt av att de nära relationerna inom familj eller med andra närstående personer 
förbättrades. Innebörden i patienternas beskrivningar presenteras i kategorierna: 
 

• Att sätta gränser och kunna säga nej 
• Att förstå sitt eget och andras beteende bättre 
• Att våga ta plats och fatta beslut 
• Bättre självkänsla, känna sitt värde  
• Acceptera det som inte går att ändra 
• Bättre ork och energi, mer tålamod  
• Att få stöd i en kris 
• Att vara öppen med hur man mår 

 
 Att sätta gränser och kunna säga nej 
Det mest förekommande svaret kring hur relationerna förbättrats handlar om gränser. 
Att för sig själv tydliggöra gränsen mellan sig själv och andra lyfts av många fram 
som det som underlättat livet i nära relationer. Det kommer till uttryck som att 
individen inte överbelastar sig själv med sådant egentligen tillhör andra som intryck, 
bekymmer, skuld och problem. Patienter framhåller också att de har de fått klarare för 
sig vad som är sitt och andras ansvar. 
 

”Lärde mig säga nej till syskon då jag inte orkade lösa deras problem 
utan att få skuldkänslor just för att jag sa nej”. 

 
 Att förstå sig själv och andra bättre 
Några informanter har efter samtalen upplevt att de börjat se på, och förhålla sig till 
sin omgivning på ett nytt sätt. Förståelsen av sitt eget och andras beteende i sig 
framhålls som värdefullt och verkar ha inneburit en förändring för samspelet i 
relationer. En del patienter formulerar att de började se sin familj och personerna i sin 
närhet på ett nytt sätt. 
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”Med mina vänner har relationen förändrats – är inte längre dömande, 
kan leva mig in i andras existens, vilket många bekanta påpekat.” 

 
Andra förbättringar de sett, och som också beskrivs ha direkt koppling till 
familjelivet, är patienter insett sambandet mellan konflikter, ilska och stress. Förutom 
att toleransnivån och tålamodet ökade, nämndes även att förmågan att hantera 
konflikter stärkts. Det kunde både handla om att konflikter uppstod i mindre 
omfattning men också om att när de uppstod, hade patienten ett bättre sätt att hantera 
den. 
 

”Lärde mig att försöka att inte stressa. Mindre stress = mindre ilska och 
konflikter.” 

 
 Att våga ta plats och fatta beslut 
En del patienter beskriver något som kan formuleras som en insikt och förmåga i att 
börja värna det som individen behöver för att må bättre. I samspelet med de nära 
personerna i patienternas liv kan det komma till uttryck genom att individen själv har 
ett mer autentiskt förhållningssätt kring sin egen vilja och sina behov, och ett bättre 
sätt att kommunicera detta till andra. Det kan även komma till uttryck av att våga fatta 
avgörande beslut kring den egna situationen. 
 

”Jag tror att jag genom krisen och samtalen fick större självkännedom 
som till exempel resulterade i att jag också mer har kunnat “hävda” 
mina behov (ta beslut, där även min vilja och önskan räknats med).” 

 
En patient har också reflekterat över sitt eget beteende och hur hon förhåller sig till 
andra som något som förbättrat relaterandet till sin omgivning. 
 

”Mindre behov av bekräftelse! ” 
 
 Acceptera det som inte går att ändra 
Att i nära relationer acceptera företeelser, personlighet eller en del beteenden 
beskriver några informanter som en förändring samtalsbehandlingen medverkat till. 
Beskrivningarna handlar om att acceptera vissa ”brister”, ibland hos sig själv och 
ibland hos andra. I formuleringarna om att acceptera anas en viss strävsamhet mot det 
eftersträvade målet.  
 

”Försöker acceptera det som inte går att förändra på gott och ont.” 
 
 Bättre ork och energi, mer tålamod 
Att samtalsbehandlingen som tidigare beskrivits ledde till bättre ork, mer energi och 
tålamod för en del av patienterna medförde i sin tur vinster även inom familjelivet. 
Att de blivit gladare och piggare vilket har inneburit att de bättre orkar med familjen 
och andra nära relationer.  
 

”Är mindre ledsen och aggressiv vilket är bra för familjen och mig.”. 
 

Att få stöd igenom en kris  
 Några patienter skrev om hur samtalen varit ett stöd för dem igenom en kris, där 
dödsfall och separation inom familjen inträffat. Samtalen var ett stöd för patienterna 
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igenom krisen och sorgearbetet. 
 

”Jag kunde släppa panikkänslorna som kom när min skilsmässa blev ett 
faktum. Jag lärde mig att jag trots det kunde klara mig själv. Jag tog mig 
igenom mitt sorgearbete med hjälp av min terapeut, goda vänner och 
mina älskade barn. Jag kunde också stötta barnen i deras sorgearbete.” 

 
 Att vara öppen med hur man mår 
En annan förbättring som beskrivs när det gäller nära relationer är ett öppnare, 
ärligare förhållningssätt inför andra personer om den egna psykiska hälsan. En lättnad 
beskrivs då det som visas utåt stämmer överrens med det som upplevs inne i 
individen. Att gå i samtalsterapi medverkade till en bekräftelse av att kunna stå för 
sina känslor och behov, vilket underlättade för en del patienter när det gällde att träffa 
exempelvis släkt och nära vänner, istället för att spela rollen av att må bra. 
 
Förändring inom arbetslivet 
 
Alla informanter uppgav även sin sysselsättning i dagsläget, det vill säga ett till två år 
efter avslutad behandling i termer av; Heltid, Deltid eller Ej arbete. Resultaten visar 
att i dagsläget arbetar 22 personer (32 %) heltid, 21 personer (31 %) arbetar deltid och 
25 personer (37 %) arbetar inte alls. Av dem som inte arbetar heltid svarade även 22 
personer på om de för närvarande har någon annan sysselsättning än förvärvsarbete. 
Sysselsättning i dagsläget bland dem som redovisas i kategorin Ej arbete var följande: 
Fem personer studerar, en person har föräldrapenning och en person har ett friår. 
Vidare är två personer ålderspensionärer, en är avtalspensionär och fem är personer är 
arbetssökande. Således är det bland de som ej förvärvsarbetar på heltid idag sju 
personer som uppger att de uppbär någon form av sjukersättning. En jämförelse av 
sysselsättningsgraden vid samtalsbehandlingens inledning och ett till två år senare 
illustreras i figur 5.  
 

 
Figur 5.  Procentuell jämförelse mellan arbetsförmåga vid tiden då 
samtalsbehandlingen inleddes (n=67) och sysselsättningsgrad i dag (n= 68).  
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Det tydligaste resultatet är att andelen personer som ej arbetar alls har efter 
samtalsbehandlingen minskat från 48 procent till 37 procent medan andelen som 
arbetar heltid har ökat från 27 procent till 32 procent. Andelen deltidsarbetande har 
ökat från 25  till 31 procent. 
 
37 av de totalt 68 patienterna (56 %) svarade Ja på frågan om de märkt av någon 
förändring när det gällde arbetslivet som de ansåg att samtalsbehandlingen medverkat 
till.  36 av de 37  informanter som svarat Ja gav även sin egen formulering om på 
vilket sätt. Svaren presenteras här kategoriserade efter dess innebörd. 
 

• Att sätta gränser, att kunna säga nej 
• Att våga göra sin röst hörd 
• Att minska egna krav, värna om sig själv och känna sitt värde 
• Mindre stressad, ökat lugn 
• Ändrad situation 
• Att arbeta mindre eller arbeta med det man trivs med 

 
 Att sätta gränser, att kunna säga nej 
Det mest förekommande svaret om förändringar som patienterna märkt när det gäller 
deras arbetsliv handlade om att kunna definiera sitt arbetsområde och avgränsa sina 
uppgifter. Förmågan framställs just som en förmåga, något patienterna lärt sig att 
behärska bättre. Det handlar om att inte vara alla ”till lags” och att kunna säga ”nej” 
när det behövs. I beskrivningarna kopplas förmågan att kunna sätta gränser till 
upplevelser av att ha större kontroll över sin situation och ökad energi. 

“Lättare att avgränsa vad jag ska/kan eller vill göra. Lättare att hantera 
chefen.” 

 
 Att våga göra sin röst hörd 
Flera patienter skrev också om att de efter samtalsbehandlingen i större utsträckning 
vågar göra sin röst hörd på arbetsplatsen. I formuleringarna kring detta framkommer  
att patienterna blivit bättre på att framföra sina åsikter, vilket ökade självkänslan, 
synen på sin förmåga och det egna värdet. Här användes termerna ”törs” och 
”vågade” i samband med att ”ta plats” och bli en röst som räknas bland andra. 
 

”Jag tar mer initiativ och törs säga ifrån utan att få ångest och oro om jag 
anser att något är fel på arbetsplatsen.” 

 
 Att minska egna krav, värna om sig själv och känna sitt värde 
Flera av patienterna ger uttryck för en förändrad, mer värnande och accepterande syn 
på sig själva. De beskriver en förändring från att tidigare haft stora krav på sig själva,  
ett inre krav att prestera mycket och en rädsla för att inte göra rätt för sig till minska 
höga inre krav. Det handlade för några att exempelvis inte jämföra sig med andra, se 
de egna förtjänsterna, göra en sak i taget och känna att det ”duger”. 
 

”Ängslan att inte göra rätt för sig var större än tillåtelsen att vila upp sig.” 
 
 Mindre stressad, ökat lugn 
En känsla av ökat lugn formulerades av ett antal patienter som något de anser att 
samtalen medverkade till. Att känna mer lugn och mindre stress togs upp som något 
de märkt av inom arbetslivet, vare sig det gäller att hantera situationen som 
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arbetssökande eller som förvärvsarbetande. 
 
 Ändrad situation 
Flera patienter skrev om konkreta förändringar för deras arbetsliv, som de kopplade 
till samtalsbehandlingen och även annan verksamhet inom SOCSAM-projektet. 
Exempel på sådana förändringar var ny examen, mer kvalificerat yrke, påbörjade 
studier och ökad förmåga till heltidsarbete. 
 

”Tack vare min terapeut kom jag i kontakt med ROA (ROA = rehab - 
omskolning – arbete, en annan projektverkamhet inom SOCSAM)) i 
kommunen. Gick en stresshanteringskurs i 12 veckor och bröt 
samtalskontakten med min terapeut just då. Min nya samtalscoach 
hjälper mig i kontakterna med arbetsgivaren och rehabplan framåt har 
upprättats. Genom ROA kunde jag påbörja social träning på en 
arbetsplats.” 

 
 Att arbeta mindre eller arbeta med det man trivs med 
Förändringar inom arbetslivet kunde för några patienter innebära en ny syn på hur stor 
plats arbetet skulle ha i deras liv. De ger uttryck för en strävan mot att balansera sin 
tillvaro mellan arbete och andra delar.  Patienter har vissa fall bytt till ett mindre 
stressigt eller krävande arbete eller gått i pension tidigare. 
 

” Jag gick i pension tidigare än jag skulle ha gjort annars. Livet innehöll 
tidigare för lite livskvalitét, jobbet tog all kraft.” 

 
Förbättrad fritid 
 
35 av de 41 patienter som svarade ’Ja’ på att de märkt en förändring med avseende på 
deras fritid gav även sin egen formulering om på vilket sätt. Innebörden i dessa svar 
kategoriseras enligt indelningen: 

 
• Skapa uttrymme för egen fritid 
• Att vara tillfreds med sig själv 
• Att vara mer utåtriktad 
• Att orka mer 
• Mer motion 
• Ökad livskvalitét 

 
 Skapa utrymme för egen fritid 
Det som de allra flest beskriver om är en förändrad syn på sin fritid. Det handlar för 
en del patienter om att känna sig berättigad till att ha en egen fritid, vilket kopplas 
samman med förmågan till att sätta gränser. Gränser dels mellan sig själv och andra 
och mellan andras förväntningar och sig själv, men även som en upplevelse av ett 
eget, internt uttrymme kring sig själv som individen har rätt att värna om. I svaren 
framkommer en ökad insikt om värdet av återhämtning. Patienter som tidigare hade 
höga inre krav på att prestera även på sin fritid, formulerar att de förstått vikten av att 
ha mer ”överseende med sig själv”. 
 
 

”Tar inte längre på mig så mycket ideellt arbete. Har insett mina 
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begränsningar och får inte dåligt samvete av att säga nej.” 
 
En patient formulerar sin strävan mot att skapa balans mellan arbete och fritid i 
tillvaron. 
 
”Försöker tänka som terapeuten sa: Lika mycket nöje som jobb, dock svårt.” 
 
 Mer tillfreds med sig själv 
En del beskriver förändringar för sin fritid i termer av ökat psykiskt välbefinnande. 
Att må bättre i sitt inre, vara gladare och mer tillfreds med sig själva blev för några 
svaret på hur deras fritid förändrats till det bättre. 
 
 Ökad livskvalitét 
För patienter med någon form av fobi som tidigare kraftigt begränsat deras 
möjligheter att exempelvis röra sig obehindrat, var förändringen av fritiden tydlig. Att 
på ett bättre sätt klara av att vara i en stor grupp, eller på platser där mycket folk 
samlas beskrev några patienter som ett exempel på att samtalsbehandlingen hade stor 
betydelse för fritiden. 
 

”Jag hade tidigare panikångest i situationer med mycket folk. Kan nu 
handla i affärer och gå på bio, åka pendeltåg och köra bil genom 

tunnlar!” 
 
 Att vara mer utåtriktad 
För andra är det en förbättring på det relationella och sociala området som ses som det 
som gjort störst skillnad för fritiden. Att på sin fritid kunna vara mer socialt 
företagsam ”njuta av vad livet har att erbjuda” var en förändring som några patienter 
hade erfarat. 
 

“Kan se människor i ögonen och vågar ta kontakt med nya människor. 
Har också tagit kontakter och intressen som jag tidigare har försakat.” 

 
 Orkar mer, ökad energi 
Att vara i rörelse och insikten om att värdet av att vara mer fysiskt aktiv tas även upp 
av några patienter som en förändring av hur fritiden tagit sig ut, efter 
samtalsbehandlingen. En del patienter beskriver olika aktiviteter som de inte kunde 
göra tidigare. Det var exempelvis att de hade börjat träna, orkade promenera, kunde 
gå på bio eller gå och handla. En patient formulerade: 
 

”Värderar kost och motion enormt högt. Mår inte kroppen bra, mår inte 
hjärnan bra heller.” 
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Diskussion 
 
Syftet var att fånga upp patienternas perspektiv på samtalsbehandlingar inom 
primärvården 1-2 år efter behandlingens avslut. Resultaten från den aktuella 
utvärderingen visar att patienternas ohälsa bestod av flera olika typer av besvär och att 
de patienterna hade stor hjälp och stöd av den samtalsbehandling de gick i på 
vårdcentralen. Patienterna värdesatte högt terapeuternas professionalitet och själva 
samtalen, i vilka själva relationen med terapeuterna framhölls som värdefull. 
Samtalens inriktning på situationer i ”nuet”, praktiska och psykoedukativa inslag gav 
patienterna verktyg för att hantera situationer i sin vardag, både i samspel med andra 
människor och för att förhålla sig till egna tankar, känslor och beteende på ett sätt som 
främjade patientens hälsa. När det gäller resultatet av samtalsbehandlingarna 
framkom att patienterna märkt av och kunde beskriva förändringar med avseende på 
hälsa, relationer, arbetsliv och fritid. Drygt hälften av patienterna var nöjda med 
samtalsbehandlingarnas längd, medan kanappt hälften hade önskat fler samtal eller 
möjlighet till uppföljningssamtal. Orsaker till varför fler samtal önskas utforskades 
och utifrån patienternas formuleringar framkom att det kan finnas flera olika faktorer 
som spelar in för den uttrycka önskan om fler samtal.  
 
I enlighet med annan litteratur på området (Carlsson, 2001;, Myhr, 2005)  har 
patienter som söker sig eller remitteras till den här formen av terapeutiska insatser, en 
sammansatt problembild, med störst förekomst av psykisk ohälsa relaterad till 
depression, ångest, oro och stress/utmattning. Dessa besvär rapporterades i 
föreliggande utvärdering av över hälften av patienterna. Därefter rapporterades 
problem med sömn samt problem inom familj och i andra nära relationer. Vidare 
uppgav en tredjedel av patienterna kris som orsak till samtalen. Något färre hade 
besvär med värk och/eller spänning i kroppen, fobi av någon form och var tionde 
patient uppgav att problem på arbetsplatsen utgjorde en del av orsaksbilden till varför 
de gått i samtalsbehandling på vårdcentralen. I enkäten ombads patienter välja fritt 
antal ’orsaker’ bland 11 svarsalternativ. Andelen patienter som kryssade för oro och 
ångest var lika stor, då dessa två tillstånd/yttringar fanns som separerade av att oro 
kan förstås som en mildare variant av ångest. I en annan rapport (Butor, 2006) ställdes 
en liknande fråga till patienter om orsaker till samtalsbehandling, i vilken frågan 
utformades med ’oro’ och ’ångest’ som ett gemensamt svarsalternativ. Resultatet från 
vilka orsaker till samtalsbehandling patienter angav jämställs i den här utvärderingen 
inte med de diagnostiseringar som exempelvis gjorts inom primärvården i Haninge 
kommun under 2005. Dels beror dels på att det inte var den här frågans syfte och dels 
stämmer ’orsaker’, som begrepp inte överens med de vad exempelvis DSM-IV har 
som utgångspunkt för sitt diagnossystem, symptom och kriterier. I den här 
utvärderingen efterfrågades olika dimensioner av besvär som var orsaker till behovet 
av samtalsbehandling: Ibland var dessa ’besvär’ ett symtom (’nedstämdhet’, 
’trötthet’) och ibland ett problem i patientens vardag (’problem på arbetsplatsen’). Ett 
känt uttryck är att man ”inte ska jämföra äpplen och päron”, och det uttrycket skulle 
passa in för att illustrera varför en jämförelse inte görs mellan förekomst av diagnoser 
bland patienter i tidigare studier och orsaker som patienter uppgav i den här 
utvärderingen. 
 
Vad gäller patienternas syn på samtalsbehandlingens längd visade resultaten att drygt 
hälften av patienterna ansåg att de fått tillräckligt många samtal, medan något mindre 
än hälften av patienterna (43 %) hade önskat fler samtal eller möjligheten till 
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uppföljningssamtal. Patienterna beskrev vilka anledningar som kan finnas till att fler 
samtal kan behövas. I en patientenkät 2005 som ingick i SOCSAM:s utvärdering av 
projektet efterfrågades patienters åsikter om samtalsbehandlingen (Levallius, 2006). 
145 patienter svarade bland annat på frågan om vad som var mindre bra med 
behandlingen. En tredjedel gav då uttryck för att allt varit bra medan en tredjeddel 
skrev att de önskade fler samtal. Detta kan jämföras med den här utvärderingen där 43 
procent uppgav att de önskat fler samtal. Även i den aktuella utvärderingen ställdes 
frågan om vad patienter tycker var mindre bra med samtalsbehandlingen. En tredjedel 
av patienterna formulerade något kring detta, medan drygt hälften skrev ”inget” som 
svar på denna fråga, i likhet med den tidigare utvärderingen (Levallius, 2005). Även 
resultatet från den här utvärderingen visar att den tredjedel av patienterna som 
formulerat vad som var negativt med samtalen har uteslutande skrivit om att längre 
behandlingar var önskvärt. En exakt jämförelse mellan dessa utvärderingar med 
avseende på om patienterna var nöjda med antalet samtal görs ej, då frågorna i 
patientenkäterna ställdes på olika sätt. I den aktuella utvärderingen tillfrågades 
patienterna om deras tillfredsställelse direkt med avseende på antalet samtal och även 
vad som kan ligga bakom det uttryckta behovet av fler samtal hos en del patienter. 
Vad som framkommer ligga bakom patienters önskan om fler samtal eller möjlighet 
till uppföljningssamtal i den här utvärderingen kan jämföras med vad Levallius (2006) 
förde i Samtalsterapi på vårdcentral – varför, hur och för vem? Vårdgivarna kände 
till att många patienter önskade fler samtal. Olika faktorer ansågs kunna inverka, 
bland annat att dessa patienter kan ha haft en för svår problematik som inte var möjlig 
att behandla på tio samtal, eller ha haft svårt att skapa en behandlingsrelation med 
terapeuten inom den korta tidsramen. Dessa antaganden bekräftas i den aktuella 
utvärderingen, genom att några patienter formulerar att det tog tid för dem att kunna 
gå in i en förtroendefull och nära relation på så kort tid. Dessa patienter formulerade 
att de inte kände sig färdiga när samtalsbehandlingen var slut och att de skulle ha 
behövt ”gå in djupare” i sin problematik. Att behandlingsrelationen i vissa fall kan ta 
lång tid att skapa bekräftas även detta av patienters beskrivningar i de besvarade 
enkäterna. Att patienter uttrycker att de känt behov av en djupare bearbetning eller att 
de behöver lång tid för att gå in i en relation, skulle kunna förstås utifrån att det 
återspeglar att det föreligger en djupare problematik hos dessa patienter.  En annan 
orsak skulle, enligt terapeuterna (Levallius, 2006), kunna ha varit att patienterna 
upplevt samtalen som givande och därför önskat ’mer av samma’, även om han eller 
hon egentligen inte hade behov av det. Det kunde på liknande sätt avspegla en 
svårighet hos patienten att sätta gränser. Denna uppfattning hos terapeuterna kan 
återfinnas i fria formuleringar i denna utvärdering, där många patienter beskrev som 
särskilt bra att, just att samtalen var fokuserade. Att terapeuten höll strukturen för 
samtalen och att antalet samtal var begränsade, var för dessa patienter ett stöd för att 
hålla fokus på ämnet, vilket var en återkommande formulering. Av de 
färdigformulerade svarsalternativen i frågan om patienters erfarenhet av samtalens 
innehåll, valde också en tredjedel alternativet ’Att jag kunde sortera mina tankar och 
känslor genom att samtalen var fokuserade’.  En uppfattning var också att patienter 
kunde uppleva en osäkerhet på om förbättringen och de nya färdigheterna skulle 
’hålla’, när patienten skulle klara det på egen hand, vilket klart bekräftas i den 
aktuella utvärderingen. Patienter uttrycker behov av mer stöd och känslor av obehag 
när stödet inte fanns att tillgå, när den uppstartade utvecklingsprocessen, de ’nya 
färdigheterna’ skulle  integreras i patienternas vardagliga liv. Beskrivningar av hur 
detta kan upplevas av patienter visade att upplevelsen av att ’stå ensam’ kunde väcka 
känslor av rädsla och obehag. Denna typ av känslor kunde påverka patienters förmåga 
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att fullfölja den process av utveckling som påbörjades genom samtalen negativt.  
Patienter beskrev att det för dem kunde innebära att de föll tillbaka i gamla mönster. 
Terapeuterna framhöll i intervjuerna (Levallius, 2006) en osäkerhet på om det fanns 
ytterligare möjlighet till hjälp om det skulle behövas i framtiden. I dessa fall ansåg 
terapeuterna att det var väsentligt att kunna erbjuda uppföljningssamtal. Denna orsak 
till fler samtal var också de mest förekommande formuleringarna hos patienter i den 
föreliggande utvärderingen. För dessa patienter var det, i enlighet med terapeuternas 
uppfattning, mycket vanligt att en önskan om möjlighet att få uppföljningssamtal.  
 
När det gäller samtalsbehandlingens innehåll, det vill säga vad patienter uppfattade 
skedde i samtalen presenterades nio färdiga svarsalternativ. Svarsalternativen 
avspeglade olika aspekter och dimensioner på ’innehåll’, och avsåg att omfatta både 
upplevelsemässiga och mer konkreta erfarenheter av samtalen. Patienter ombads att 
välja ut de fyra av de nio färdigformulerade svarsalternativen som bäst stämde 
överens med deras erfarenheter av vad som skedde i samtalen. Patienters upplevelser 
av samtalens innehåll, och formuleringar om vad som vad särskilt bra med samtalen 
visade att egenskaper hos terapeuterna och relationen med terapeuterna samt 
strategier med fokusering på ”nuet” uppskattades mest. De egenskaper patienterna 
värdesatte och framhöll hos terapeuterna var sådant som kan härledas till en 
terapeutisk professionalitet, såsom aktivt lyssnande, en neutral och ickedömande 
hållning och en förmåga att strukturera och fokusera samtalen. Patienterna värdesatte 
även att vara i fokus och upplevelsen av att tala om sådant, som de menade att, de inte 
skulle ha gjort i ett annat forum. Det allra mest valda svarsalternativet var ’Jag 
upplevde tillit, stöd och förtroende’, och den näst vanligaste valet var erfarenheten av 
att ’Jag satte ord på saker som jag annars skulle ha hållit för mig själv’. Det som 
också uppskattades och lyftes fram av patienterna var de praktiska och pedagogiska 
inslagen och fokuset på nuet som beskrevs som särskilt betydelsefullt. Dessa 
svarsalternativ var i enkäten formulerade : ’Jag startade en process av utveckling som 
jag sedan kunnat fortsätta med på egen hand’, ’Jag lärde sig om hur tanke, känsla och 
kropp hänger ihop’, ’Jag lärde mig om den problematik jag har, ’Jag tränade mig i jag 
kunde bryta negativa mönster’ samt ’Jag lärde mig strategier för att hantera mina 
svårigheter, som tex. avslappning’ och valdes i ungefär samma utsträckning 
sinsemellan. Svaren på frågan om patienters erfarenhet av vad som skedde i 
samtalsbehandlingen (färdigformulerade alternativ) och svaren på frågan om vad som 
var särskilt bra med samtalen (fria formuleringar), ger tillsammans en bild av 
samtalens innehåll och inriktning, ur patienters perspektiv. I enlighet med andra 
rapporter på ämnet (Carlsson, 2001; Levallius, 2006; Marne et. al., 2004; Myhr, 2005) 
framkommer psykoedukativa och preventiva inslag, praktiskt tillämpande inslag med 
direkt anknytning till patientens svårigheter med fokus på nuet och samspelet mellan 
kropp, känslor, tankar och beteende. Patienters beskrivning av innehållet i samtalen 
stämmer även överrens med beskrivningen av den typiska inriktningen i 
primärvårspsykologin i Sverige (Carsson, 2001) som liknas vid counselling. 
Counselling syftar till att genom en avgränsad insats hjälpa en person att själv klara 
av att lösa en besvärlig situation och inriktningen är att ta tillvara på och förbättra de 
personliga resurserna hos patienten för att hantera exempelvis stress. Detta stämmer 
väl överens med patienters egna formulingar i den aktuella utvärderingen om att de 
fick ’hjälp till självhjälp’ och på olika sätt ’verktyg’ för att hantera svårigheter.  
 
Det som patienter dock framhöll i störst utsträckning som Särskilt bra med 
behandlingen och som också framkom i valen av färdigformulerade svarsalternativ 



 

 

34 

härleds till egenskaper hos terapeuten eller till relationen med terapeuten; förtroendet 
patienter upplevde för terapeutens proffessionalitet, stödet, tilliten och terapeuternas 
engagemang var några sådana exempel. Det näst vanligast svarsalternativet var ’Att 
sätta ord på saker jag annars hållit för mig själv’, vilket kan också kan kopplas till 
mötet med terapeuterna, deras terapeutiska förhållningssätt och egenskaper. Dessa 
resultat går i linje med vad Sandell (2004) framhåller, och diskuterar bland annat i en 
artikel i Läkartidningen. Med avseende på olika skolor inom psykoterapiforskning 
jämför han den medicinska modellen och kontextmodellen vilka skiljer sig åt i synen 
på vilka faktorer som avgör om en psykoterapiform är framgångsrik eller inte 
(Wampold, 2001 refererad till i Sandell, 2004).  Den medicinska modellen framhåller 
de terapiformer som terapeuterna är lärda att leverera som avgörande, såsom det 
skolspecifika och särskilda tekniker. Kontextmodellen däremot, lägger det största 
ansvaret för variationen på terapeutfaktorn. Till sådana faktorer räknas terapeutens 
personlighet, erfarenhet, stil och skicklighet. Kontextmodellen utesluter inte tekniker, 
men ifrågasätter hur kurativ tekniken i sig är. En liknande modell är den så kallade 
common-factors-modellen. I denna anses resultatet av en psykoterapi vara en effekt 
av “common factors”, sådana faktorer som ingår i alla former av framgångsrik 
psykoterapi. Till sådana faktorer räknas en hoppfull och motiverad patient, en terapeut 
som erbjuder en varm, respektfull kontakt, en utvecklande relation, självförståelse, 
emotionell “ventilation”, övning och prövning. I denna relation enas parterna också 
om en teknologi, ett tillvägagångssätt. Dessa faktorer har stor likhet med vad patienter 
i denna utvärdering framhållit som Särskilt bra och även med de svarsalternativ som 
valdes mest med avseende på vad de upplevde skedde i samtalsbehandlingen. Sandell 
för i artikeln fram att i första hand kan utfallet i en terapi sägas vara faktorer som 
härleds till terapeuten och behandlingsrelationen. I andra hand är faktorer hos 
patienten, som till exempel motivation,  avgörande. Först därefter är det tekniska och 
skolspecifika avgörande. Detta förhållande, menar Sandell, ställer till problem när 
olika terapiformer skall jämföras.  
 
Resultaten när det gäller patienters erfarenheter av vad som skedde i 
samtalsbehandlingen bör beaktas utifrån att svarsalternativen var färdigformulerade 
och att patienter skulle välja ut de fyra av nio alternativ som bäst stämde in för dem. 
Att patienterna i enkäterna instruerades att välja ut fyra alternativ bör betraktas som 
en avsevärd styrning, då det i denna fråga inte gavs andra alternativ som exempelvis 
”Jag upplevde inget av detta”. En möjlighet hade också varit att instruera patienterna 
att välja ett fritt antal svarsalternativ. Därför betraktas resultatet inte som exakt efter 
deduktiva och kvantitativa betingelser, utan mer som ett medel att förstå vad 
patienterna upplevde. Att olika dimensioner och aspekter på begreppet ’innehåll’ kan 
omfatta blandades hade syftet att få fram vad som gjorde mest intryck hos patienterna, 
vad de tog med sig från samtalen, minns och väljer att svara ett till två år senare. En 
förståelse för den subjektiva, individuella upplevelsen av samtalen var syftet, varför 
det inte sågs som ett hinder att svarsalternativen var av olika karaktär och därigenom 
inte i sig jämförbara med varandra. Det bör tydliggöras att det resultat som redovisas 
syftar på vilket av de färdigformulerade svarsalternativen som valdes mest frekvent, 
ungefär på samma sätt som vid en omröstning. Svaret ’Jag upplevde tillit, stöd och 
förtroende’ vann i omröstningen. Resultatet bör därmed inte tolkas så att eftersom det 
mest valda alternativet var ’Jag upplevde tillt, stöd…’ upplevde de resterande inte 
tillit och stöd, vilket kan bli missledande. En annan svårighet med denna 
frågekonstruktion var att tillit, stöd och förtroende lades i samma mening, eftersom 
dessa tre upplevelser inte har en och samma till betydelse, varför frågans validitet 
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försvagas något. Frågan valde trots detta att ställas eftersom det kan vara av intresse 
att se vad det var i samtalen som gjorde mest ”avtryck” i patienternas upplevelse när 
de tänker tillbaka på samtalen efter att en tid har gått.  
 
När det gäller i vilken utsträckning patienterna ansåg att de har haft hjälpt och stöd av 
samtalen uppgav hälften att de haft ’mycket stor hjälp’ och stöd av samtalen. En 
tredjedel svarade att haft ’ganska stor hjälp’. Vidare tyckte 16 procent att de haft 
’någon hjälp’ av samtalen. Att patienterna svarade att de haft hjälp och stöd av 
samtalen i den aktuella utvärderingen som ägde rum ett till två år efter avslutad 
behandling, skulle kunna indikera att samtalsbehandlingarna av ansågs ha inneburit 
stor betydelse även sett utifrån ett längre tidsperspektiv. Dock fanns inte motsvarande 
fråga ställd i tidigare utvärderingar av verksamheten med samtalsbehandling på 
vårdcentral inom ramen för SOCSAM i Haninge. Därför kan resultatet inte jämföras 
med siffror från samma verksamhet. En liknande fråga ställdes i utvärderingen av 
POPPIS-projekten (Carlsson, 2001). I den verksamheten var det genomsnittliga 
antalet samtal i samtalsbehandlingarna 6 till 7 samtal och det vanligaste antalet var 7 
till 8 samtal. Frågan ställdes då till patienter direkt efter behandlingens avslut och 
även i den utvärderingen framkom att hälften svarade att de haft ’mycket stor hjälp’, 
en tredjedel att de haft ’ganska stor hjälp’ och 18 procent at de haft ’någon hjälp’ av 
samtalen. Som framgår ligger resultaten av patientskattningarna i den här 
utvärderingen och utvärderingen av POPPIS-projekten nära varandera. Trots att en 
direkt jämförelse inte är möjlig med tanke på att andra faktorer som kan skilja de två 
tillfrågade patientgrupperna åt som till exempel upptagningsområde, typ av 
problematik och socioekonomisk status ej redovisas, kan det ändå noteras att patienter 
i denna utvärdering uppgav siffror i samma storlek även ett till två år efter 
behandlingen.  
 
En procentuell jämförelse gjordes mellan graden av arbetsförmåga som patienter 
uppgav för tiden då samtalsbehandlingen inleddes och deras sysselsättningsgrad i dag. 
Jämförelsen visar att andelen personer som ej kunde arbeta alls, har efter 
samtalsbehandlingen minskat från 48 procent till 37 procent. Andelen patienter som 
arbetar heltid har ökat från 27 procent till 32 procent och andelen deltidsarbetande har 
ökat från 25  till 31 procent. En direkt jämförelse mellan patienters 
sysselsättningsgrad före behandlingen och i dagsläget utifrån utvärderingens data bör 
dock göras med försiktighet, genom det sätt på vilket frågorna kring sysselsättning 
ställdes i enkäten. Frågorna utformades dels med hänsyn till att patienter ombads 
uppge graden av arbetsförmåga för ett till två år sedan och dels att inkludera andra 
typer av sysselsättningar än förvärvarbete. Detta därför att siffror baserade enbart på 
förvärvsarbete ställt mot sjukersättning kunde bli missvisande, med tanke på att 
exempelvis studerande och ålderspensionärer inte uppbär sjukersättning. Den 
jämförelse som ändå redovisas baserades på frågorna ’Din nuvarande 
sysselsättning?’, med svarsalternativen ’Jag arbetar heltid’, ’Jag arbetar deltid, 
nämligen…..%, och ’Jag arbetar inte för närvarande’, med tillägget ’Kanske gör du 
något annat i dagsläget? Den andra frågan var ’Vid den tiden, då du sökte dig till 
vårdcentralen, hur påverkade besvären din förmåga till heltidsarbete eller annan 
heltidssysselsättning (t. ex. studier, arbetssökande)?’. Genom att 22 svar erhölls om 
vad de personer som inte uppgav sig arbeta heltid i dagsläget gör istället, framkom det 
att endast sju av dessa personer idag uppbär någon form av sjukersättning. 15 av dessa 
personer gör idag annat, såsom studerar, har ett friår, är ålderspensionärer med mera.  
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Patienternas formuleringar om vilka förändringar de märkt av på olika områden i 
deras liv, sedan behandlingen för ett till två år sedan, visar samtalsbehandlingarnas 
betydelse för områdena hälsa, familjeliv och andra nära relationer, arbetsliv och fritid. 
Patienter kunde ett till två år efter avslutad behandling väl formulera på vilket sätt 
samtalsbehandlingarna haft betydelse på dessa områden i deras liv. Resultaten visar 
att samtalsbehandling på vårdcentral förbättrar patienters psykiska och fysiska hälsa i 
enlighet med andra rapporter på området psykologisk och terapeutisk kompetens 
inom primärvården (Butor, 2006; Carlsson, 2001, Marne et. al., 2004; Sobel, 1995). 
Det mest förekommande svaret var att patienter genom samtalsbehandlingen tillägnat 
sig copingstrategier -nya sätt att möta och hantera egna tankar, känslor och beteenden 
samt den reflektion, sortering av känslor och tankar som samtalen innebar. Många 
formulerade att dessa ”verktyg” varit av stor betydelse för deras hälsa. Patienternas 
formuleringar av förändringar för hälsan visar att det som de tillägnat sig i 
samtalsbehandlingarna innebar dels en ny och mer accepterande, omhändertagande 
syn på sig själv, och dels effekter som uttrycktes i termer av förbättrad hälsa. Exempel 
på uttryck för förbättrad hälsa var inre lugn och stabilitet och ökad energi. Dessa 
uttryck skulle också kunna förstås som en frånvaro, eller en minskning av, oro och 
ångest, stress och trötthet. Det framkom även att en andel patienter genom samtalen 
lärt sig att känna igen ’varningssignaler’ hos sig själva, för om de är på väg in i 
exempelvis ny depression, eller på väg att återgå till tidigare, destruktiva mönster. 
Detta innebar att patienterna tidigare kunde bryta en negativ utveckling, innan 
symptom eller ett tillstånd blivit alltför påtagligt. På detta sätt visade resultaten att 
samtalsbehandlingarna i enlighet med Marne et. al. (2004) verkar även preventivt, 
trots relativt korta insatser. 
 
Förändringar när det gäller gränser var det mest framträdande svaret på förändringar 
och slog igenom på alla de fyra ’livsområdena’ hälsa, nära relationer, arbetsliv och 
fritid. Alla dessa områden kan ses utifrån att de innefattar samspel med andra 
människor, och det var i interaktion med andra som ämnet ’gränser’ formulerades av 
patienterna. Gränssättning för att värna det egna psykiska utrymmet och för att skilja 
på eget och andras ansvar, ledde till ökat lugn och mer energi, vilket kunde påverka 
exempelvis familjelivet positivt i form av ökad glädje, tålamod och tolerans. Ökad 
förståelse för sig själv och omgivningen, bättre självkänsla och mindra stränga inre 
krav, kom också till positiva uttryck i samspelet med närstående. Resultaten visar i 
enlighet med det som Marne et. al. (2004) framhåller, nämligen att problematiken hos 
primärvårdens patienter ofta är komplex och har en nära koppling till livssituationen.  
På samma sätt kan resultaten förstås gällande förändringar som patienter beskrev för 
deras fritid och arbetsliv. En reflektion är att de besvär som patienterna uppgav som 
orsaker till samtalsbehandlingen ganska väl avspeglar det sätt, på vilket patienterna 
beskriver på vilket sätt de förbättrats/förändrats på olika områden. En tredjedel angav 
’Problem inom familj eller i andra nära relationer’ och en stor del av svaren från 
patienterna berör på olika sätt generellt samspel och relaterande till andra människor. 
Relationer generellt, som ämne, återkommer både i vad patienterna värdesatte i 
samtalsbehandlingen och de olika sätt de beskriver förbättringar på.  
 
10 procent av patienterna uppgav ’problem på arbetsplatsen’ som en orsak till 
samtalsbehandlingen, medan 55 procent svarade ’Ja’ på att en förändring skett inom 
deras arbetsliv. Skillnaden kan förstås dels genom att formuleringen ’problem på 
arbetsplatsen’ avgränsar till att gälla dem som har en arbetsplats att vara på, men 
också genom att de förändringar som beskrivits visar på att förändringarna är 
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gränsöverskridande och går igenom på flera plan i patienters liv. En indelning av 
’livet’ på fyra områden låter sig göra i teorin, för att strukturera och fokusera frågor 
och svar, men i verkligheten går områden och färdigheter in i varandra. Så till 
exempel är förmågan att sätta gränser, en mer accepterande, värnande syn på sig själv 
och en förbättrad självkänsla en hjälp i patienters arbetsliv. Även strategier för att 
hantera utmanande situationer med omgivningen och strategier i eget tankesätt och 
känsloliv, får betydelse i patienters arbetsliv. I den aktuella utvärderingen formulerade 
patienterna förändringar som i arbetslivet kom till uttryck genom ökad förmåga till 
avgränsning, att våga göra sin röst hörd, ’ta plats’ och värdera sig själv och sin egen 
insats högre. En studie som presenterades i DN (2005) och som gjorts av forskare från 
Arbetslivsinstitutet, Folkhälsoinstitutet, Försäkringskassan och Institutet för 
psykosocial medicin, visar att det finns ett samband mellan människors sätt att hantera 
besvärliga situationer på jobbet, så kallade copingstrategier, och risken att bli 
sjukskriven. Sambandet är markant olika för män och kvinnor. På individnivå 
undersöktes om individer med det forskarna kallar dold coping i arbetet har högre risk 
för sjukdom och sjukskrivning än andra. Dold coping innebär att man har vad som 
kallas ett undvikande beteende. Ett centralt mönster är alltså undvikande, som innebär 
att man låter bli att göra något åt ett problem – på grund av rädsla eller för att man 
upplever hopplöshet och inte ser handlingsmöjligheter. I artikeln framhålls 
copingmönstret som något som har att göra dels med individen själv och hans eller 
hennes tidigare erfarenheter, dels med öppenheten på arbetsplatserna.
 
Det var för att återspegla patienters ohälsa utifrån ett patientperspektiv med 
anknytning till deras livssituation som möjlighet gavs att som orsak till samtalen välja 
olika typer av besvär. En annan orsak till detta grepp var att få mer vetskap om 
patienters livssituation för att få en tydligare bild av vad som kan ligga bakom vanliga 
besvär hos denna grupp; depression, ångest och stress. Tanken var att synliggöra 
innehållet i både patienters problematik, samtalsbehandlingen och resultatet av 
behandlingen, för att genom kopplingen till patienters dagliga liv, nå förståelse för 
patientgruppens besvär och vilka förbättringar samtalsbehandlingen kan medverka 
till.  
 
Validitet och generaliserbarhet 
 
Här ska klargöras att denna utvärdering inte betraktas som psykoterapiforskning, 
varken med avseende på upplägg eller omfattning, utan en utvärdering av 
samtalsbehandlingar ur patientperspektiv gällande de patienter som besvarade 
enkäten. Att generalisera resultaten till att ge en bild av vad samtalsbehandling på 
vårdcentral kan innebära för patienter i liknade verksamhet, bör ändå kunna vara 
möjlig. I vilken utsträckning resultaten är generaliserbara till andra grupper beror 
bland annat på i vilken mån enkätens frågor, analysens genomförande samt  
egenskaper hos urvalet (utvärderingens deltagare som grupp), var relevanta för 
utvärderingens syfte. I denna utvärdering blandades kvalitativa och kvantitativa 
metoder efter vad som ansågs bäst passa utvärderingens frågeställningar, och 
anpassades för att vara relevanta för varje enskild fråga. För att undersöka exempelvis 
i vilken grad en aspekt förekommer ombads undersökningsdeltagarna att välja bland 
olika svarsalternativ varefter svaret analyserades deskriptivt. I andra frågor, som var 
av mer utforskande karaktär, ställdes öppna frågor där det språkliga svaret 
analyserades kvalitativt. 
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När det gäller urvalet är en grundläggande aspekt att de fenomen eller kvalitéer som 
undersöks ska finnas representerade bland undersökningsdeltagarna (Langemar, 
2006). I det här fallet gällde främst att deltagarna skulle ha gått i samtalsbehandling 
under 2005 och att de förstod svenska så pass väl att de skulle kunna tillgodgöra sig 
det som stod skrivet i brevet och enkäten. Urvalsförfarandet påverkades av 
sekretessregler vilket innebar att endast terapeuterna kunde se patienternas namn, 
varför det kan betraktas som ett bekvämlighetsurval. När det gäller hur urvalet kan 
tänkas påverka resultatens generaliserbarhet, är det positivt om gruppen är heterogen. 
Heterogeniteten i detta urval kan antas vara stor när det gäller psykosocial status med 
tanke på upptagningsområdet, då tre olika vårdcentraler inom kommunen är 
representerade.  En reflektion är dock att urvalskriterieret ‘att kunna svenska väl’, kan 
ha påverkat urvalet så att personer med relativt hög utbildningsnivå var 
överrepresenterade. 40 procent av patienterna som deltog hade som högst 
gymnasieutbildning och 38 procent hade akademisk utbildning. Det finns också en 
uppfattning att akademiker tenderar att oftare svara på enkäter än personer med lägre 
utbildningsnivå. Om det är så att denna grupp är överrepresenterade i urvalet kan det 
också påverka resultatet genom att det finns ett samband mellan utbildningsnivå och 
förmågan att som patient tillgodogöra sig psykoterapautisk behandling. Fördelningen 
könsmässigt är relativt ojämn genom att 82 procent var kvinnor, vilket minskar 
representativiteten för män. Patienternas ålder var 23-69 år. Medelvärdet var 45 år 
med en standardavvikelse på 12.13, åldersmässigt en relativt heterogen grupp. 
Eftersom uppsatsförfattaren inte haft tillgång till namn och adresser till 
utvärderingens deltagare går det inte att säga något om bortfallet, det vill säga de 69 
personer (50 procent) som inte besvarade enkäten. Det kan vara så att de personer 
som var nöjda med insatsen är överrepresenterade. De skulle kunna tänkas uppleva 
besvarandet av enkäten som ett sätt att få bidra och visa tacksamhet, medan mindre 
nöjda patienter skulle kunna tänkas vara mer benägna att negligera enkäten.  
 
Analysprocessen kan tänkas ha påverkats av kognitiva felkällor genom att endast 
uppsatsförfattaren själv transkriberade och tolkade den kvalitativa datan och 
analyserade den. Sådana felkällor kan vara till exempel vara att fylla i luckor för att 
skapa en helhet, att en detalj får för stor betydelse, att saker tas för givet eller att se 
mönster där inget mönster finns. Validiteten kan däremot stärkas genom att citatens 
innebörd uppfattas överensstämmande med hur resultaten formulerats, så att inte 
alltför långtgående slutsatser dragits. Citaten har sällan ändrats eller förkortats 
eftersom de inte var längre än som de återgivits, genom det begränsade 
skrivutrymmet.  
 
Patienter ombads i enkätens öppna frågor formulera sig på fyra rader per område. 
Detta innebar att de öppna svaren anpassades efter skrivutrymmet, till att de inte blev 
lika uttömande och detaljerade som varit möjligt om emirisk data hade insamlats 
genom djupintervjuer (endast en person av 56 hade skrivit utanför skrivområdet för 
att få plats med sitt svar). Härigenom fanns inte möjlighet att be patienter utveckla 
sina svar eller att kontrollera att svaret och frågan uppfattas rätt, vilket bör tas hänsyn 
till när det gäller hur långtgående slutsatsatser som kan dras. Ett kortare skrivutrymme 
skulle också kunna innebära en fokuserande effekt på svaren, genom att patienterna 
behövde välja ut, och kort formulera den förändring de upplevt tydligast på respektive 
område. Att patienterna skrivit relevanta och noggrant formulerade svar och fyllt i 
enkätens alla delar stärker validiteten genom att det påvisar en fungerande 
kommunikation mellan enkätens undersökningsdeltagare, de medverkande 
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terapeuterna och uppsatsförfattaren. Andelen patienter som valde att formulera sig i 
de öppna frågorna, det vill säga de som uppgav att förändring hade skett och 
dessutom formulerat på vilket sätt, var relativt hög. För hälsa var andelen 84 procent, 
för familjeliv och relationer 87 procent, för arbetsliv 97 procent och för fritid 85 
procent.  På samma sätt hade 87 procent av dem som önskat längre 
samtalsbehandlingar formulerat orsaker till det och 91 procent formulerade vad som 
var särskilt bra med samtalen. I alla enkätens frågor med färdiga svarsalternativ 
svarade minst 67 av totalt 68 undersökningsdeltagare.  
 
Slutord 
 
Slutsatser av utvärderingen är att patienternas beskrivningar av förändringar efter att 
behandlingen avslutades för ett till två år sedan, visade att samtalsbehandlingarna var 
av stor betydelse för patienterna, och att de processer av utveckling som startades i 
samtalen har fortsatt och haft betydelse på flera områden i deras liv. Att samtalen 
kunde leda till ökad energi, glädje och tålamod inom familjelivet och även bättre 
förmåga att hantera konflikter, får illustrera ett exempel på ”ringar-på-vattnet” 
effekter som får genomslag i patienters vardagliga liv (och även för familjens 
medlemar). Lika så fick psykologiska förändringar genomslag även på områden som 
kan kopplas till fysisk hälsa, som exempelvis att mindre oro hos en del patienter 
minskade deras besvär med sömn. Samtalsbehandlingarnas inriktning motsvarade det 
psykosociala och terapeutiska behov som fanns hos många av patienterna, som ofta 
hade en sammansatt problembild med flera olika typer av besvär. Olika faktorer låg 
bakom att knappt hälften av patienterna uttryckte en önskan om längre 
samtalsbehandlingar. En del av dessa patienter kan ha en problematik som kräver 
längre behandlingstid i flera avseenden. För andra kan tidbegränsningen ha en positiv, 
fokuserande effekt. För en del patienter skulle möjligheten till uppföljningssamtal 
innebära en ökad känsla av trygghet, som har betydelse för att den fortsatta processen 
av utveckling som startats i samtalsbehandlingen kan fullföljas.  De goda resultaten 
visar att samtalsbehandlingarna fungerar väl för de patienter som har en sådan nivå 
och form av psykisk ohälsa, som gör att de kan tillgodogöra sig behandlingarna. De 
patienter som svarade på denna enkät hade utifrån de första ett till tre inledande 
samtalen bedömts passa för den här typen av kortare samtalsbehandling. Ytterligare 
instrument för att bedöma vilka patienter som passar för den samtalsbehandling som 
sker inom primärvården kan vara av intresse i takt med en vidare utveckling av 
verksamheten. Att ytterligare nyansera och utveckla bedömningen av vilka patienter 
som bör remitteras vidare till psykiatrin, eller annan vårdform, och vilka som 
lämpligen behandlas inom primärvårdens regi, vore eventuellt ännu ett steg framåt i 
strävan att individer i vårt samhälle får adekvat hjälp i god tid, och inte faller mellan 
stolarna i den svenska vården.  
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Bilaga 1. Brev till patienter 

 
          
 
Hej, vi behöver veta vad du tycker... 
 
 
Detta brev skickas till er som under 2005 gick i samtal på vårdcentral i 
Haninge kommun. Inom primärvården är vi intresserade av att veta mer 
om vad du och andra tyckte om behandlingen, vad som var bra och vad 
som var mindre bra och hur du ser på den nu.  
 
Vi vet genom en tidigare enkät att många upplevt att samtalen varit till 
nytta, men de flesta svarade också att fler samtal skulle ha behövts. 
Kanske känner du igen dig i den här beskrivningen, kanske inte.  
 
Vi hoppas att du kan sätta av en stund och besvara frågorna i enkäten. 
Dina svar är viktiga för vårt kvalitetsarbete och utveckling av 
verksamheten. Därför har vi ett samarbete med psykologkandidat Eva 
Suwe, som utformat en enkät kring dessa frågor. 
 
Detta brev med enkäten skickas ut av oss på Vårdcentralen, eftersom det 
är vi som har tillgång till ditt namn och din adress. Det är helt frivilligt att 
besvara enkäten, och den som tar emot enkäten kommer inte känna till 
ditt namn. Du är med andra ord helt anonym. Den besvarade enkäten 
skickas i bifogat kuvert direkt till MS/ES på Psykologiska institutionen 
på Stockholms universitet. Brevet är frankerat.  
 
Om det är något du behöver veta eller fråga om när det gäller enkäten, 
ring gärna Eva Suwe, mobil xxxx-xxxxxx. 
 
Vi är mycket tacksamma om du skickar tillbaka enkäten inom kort.  
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Terapeutens namn     
Namn på vårdcentral     Stockholm mars 2007 



 

 

42 

 
       Bilaga 2. Enkäten 
 
 

Först några frågor om dig själv 
 

 
1 Vilket år är du född? 19________ 

2 Kön?  
1 Kvinna 
2 Man 
 

3 Har du hemmavarande barn?  

1 Ja 
Hur många barn? ______________ 

2 Nej 
 

4 Hushåll?  

1 Ensamstående 

2 Gift/Sammanboende 
3 Boende hos föräldrarna 
4    Annat, nämligen: 

______________________________________________________ 
 

5 Vilken är den högsta utbildning du har genomgått? 
 (markera endast din högsta avslutade utbildning) 

1 Folk-, grund- eller realskola 
2 Yrkesskola, särskild yrkesutbildning 
3 Gymnasium eller motsvarande 
4 Akademiska studier på universitet/högskola 

  5 Annat, nämligen:  
 
______________________________________________________ 
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6 Din nuvarande sysselsättning?  

1 Jag arbetar heltid 

2 Jag arbetar deltid, nämligen ……………% 

…kombinerat med 

____________________________________________________ 

(t. ex. studier, barnledighet, rehabilitering, arbetssökande eller annat) 

3 Jag arbetar inte för närvarande. -Kanske gör du något annat i dagsläget?  

T. ex. _________________________________________________________ 

 (studier, barnledighet, rehabilitering, arbetssökande eller annat) 

 

Här kommer några frågor om orsaken till att du sökte 
samtalsbehandling  

 

7 Det kan finnas flera orsaker till att man önskar samtal på vårdcentral.  

Kryssa för de orsaker som du tycker stämmer bäst in för dig när du sökte 

samtal.  

1 Sömnbesvär  

2 Nedstämdhet 

3 Oro 

4 Trötthet, kraftlöshet 

5 Ångest  

6 Stress/utmattning 

7 Problem inom familj eller med närstående 

8 Problem på arbetsplatsen 

9 Värk och/eller spänning i kroppen 

10 Fobi av någon form 

11 Kris, en situation där professionellt stöd var nödvändigt. 
 
12  Annan orsak till att söka samtal på vårdcentral, nämligen:  

___________________________________________________________________________ 
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8 Vid den tiden, då du sökte dig till vårdcentralen, hur påverkade besvären din 

förmåga till heltidsarbete eller annan heltidssysselsättning? (t. ex. studier, 

arbetsökande)?  

 

Besvären påverkade vid den tiden min  arbetsförmåga så här: 

1  Jag kunde arbeta heltid  2 Jag kunde arbeta deltid     Jag kunde inte 

arbeta alls 

 

På nästa sida kommer några frågor om samtalen på vårdcentralen 

9  Du träffade en vårdgivare (kurator, psykolog eller psykoterapeut) för 

samtal.  Hur många samtal blev det? Om du inte kommer ihåg exakt hur 

många samtal, kryssa för det som du tror stämmer bäst in.  

1 1-3 samtal 
2 3-6 samtal 
3 7 eller fler samtal  
 

10 På vårdcentralen gick du en kortare tid på samtalsbehandling. Vi undrar 

om du är nöjd med hur många samtal du erbjöds.  

 Kryssa för hur nöjd du var med just antalet samtal.  
1 Jag är nöjd med antalet samtal. 
2 Jag fick fler samtal än vad jag väntat mig. 
3 Jag hade velat ha fler samtal.  
 Orsaken till att man önskar fler samtal kan vara flera. Skriv gärna här 

varför  
 vårdcentralen bör erbjuda längre samtalsbehandling:  

         ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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11 Här följer några frågor om samtalens innehåll. Nedan ser du några meningar som 
beskriver vad som kan ske i den här typen av samtalsbehandlingar.  
Kryssa för 4 meningar som bäst stämmer överens med din erfarenhet av samtalen. 

1 ... att jag fick formulera, sätta ord på saker jag annars hållit för mig själv. 

2 …att jag lärde mig om den typen av problematik jag har.  

3 …att jag lärde mig om hur tanke, känsla och kropp hänger ihop. 

4 …att jag tränade mig i hur jag kan bryta negativa mönster. 

5 …att jag upplevde tillit, stöd och förtroende. 

6 ...att jag lärde mig strategier för att hantera mina svårigheter, t ex avslappning. 

7 ... att jag kunde sortera mina tankar och känslor genom att samtalen var fokuserade. 

8 …att jag startade en process av utveckling som jag sedan har kunnat fortsätta med på 
egen hand. 

9 ...jag fick praktisk vägledning, t ex vart jag kan vända mig för att kunna gå vidare. Det 
kan ha gällt myndigheter, psykiatri, annan vård eller utbildning.  

 

 

12 Vi skulle också vilja veta mer om vad du tyckte om samtalsbehandlingen.  

Beskriv gärna här med egna ord vad du tyckte var bra och mindre bra med 

samtalen. 

Något som var särskilt bra med samtalen var...  
______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
 

Något som var mindre bra med samtalen var...  
______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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13 Har du haft hjälp och stöd av samtalen?  

Kryssa för ett av alternativen nedan 

1 Ingen hjälp 

2 Någon hjälp  

3 Ganska stor hjälp 

4 Mycket stor hjälp 

 

 

14 Nu när det har gått en tid sedan samtalen på vårdcentralen och kan du se 

att dessa samtal har bidragit till någon typ av förändring på något sätt i 

ditt liv? Det kan vara svårt att beskriva sådant på få rader, men kom ihåg 

att det inte finns något som är rätt eller fel - det är din egen upplevelse 

som gäller. Här kan du skriva något om på vilket sätt du märkt av 

förändringen. 

 

Samtalen bidrog till en förändring när det gäller… 

… min hälsa   1 Nej, samtalen hade ingen betydelse 
(psykisk och/eller fysisk) 2 Ja, i så fall på vilket sätt? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

…mitt familjeliv eller 1 Nej, samtalen hade ingen betydelse 
andra nära relationer 2 Ja, i så fall på vilket sätt? 

 _____________________________________________________________________ 

 
Avslutningsvis kommer här några frågor om samtalen medverkat till 

att någon förändring har skett på något område 
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 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

…mitt arbetsliv 1 Nej, samtalen hade ingen betydelse 
  2 Ja, i så fall på vilket sätt? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

…min fritid 1 Nej, samtalen hade ingen betydelse 
 2 Ja, i så fall på vilket sätt? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Posta gärna den ifyllda enkäten i svarskuvertet – helst redan idag. Portot är 

redan betalt.  

Stort tack för din medverkan!  
 


