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VI LÄKARE ÄR OCKSÅ MÄNNISKOR 
Kroatiska allmänläkares vård av patienter med psykiska hälsoproblem∗

 
Jasna Vidacic 

 
 

Allmänläkare i primärvården är den första vårdgivare som människor i 
behov av psykisk hjälp möter. Det saknas forskning om behandling av 
psykiskt sjuka inom primärvården i enskilda länder. I syfte att hitta 
nya frågeställningar och få djupare förståelse av hur primärvården 
fungerar med avseende på psykiskt sjuka intervjuades elva 
allmänläkare i en kroatisk stad. Insamlade data från intervjuerna 
strukturerades och bearbetades genom en induktiv tematisk analys. 
Resultaten visar att allmänläkare upplever en hög arbetsbelastning. 
Deras tid för samtal med psykiskt sjuka är väldigt begränsad. 
Behandling med psykofarmaka blir ofta det enda vårdalternativet. 
Psykosociala problem och psykotrauma förekom ofta som konsekvens 
av krig. Sjukpensionering av krigsveteraner med PTSD-diagnos blev 
en omdiskuterad fråga. Undersökningen visar att det kan bli 
ansträngande för allmänläkare att behandla psykisk ohälsa. De 
behandlar dessutom majoriteten av psykiskt sjuka men deras vård 
kompletteras inte med några psykosociala tjänster. Behovet av 
psykiskt stöd blir inte bemött hos många patienter. 

 
 
Vad händer när människor kommer till allmänläkare (distriktsläkare eller husläkare) och 
har behov av psykisk hjälp? Kan allmänläkare hjälpa människor som drabbas av ångest, 
depression, stressrelaterade sjukdomar och andra psykiska hälsoproblem? Kan de ge 
förklaringar hur dessa problem uppkommer, vidmakthålls och behandlas? Kan de arbeta 
preventivt så att en utveckling av större psykiska störningar kan undvikas? Kan de ge 
stöd till människor som befinner sig i krissituation? Hur tillgodoser allmänläkare alla 
dessa behov på ett optimalt sätt? Eller, gör de det inte? Alla dessa frågor är relevanta då 
allmänläkare vanligen är ansvariga för behandling av psykisk ohälsa på 
primärvårdsnivå.  
 
Att hamna i psykisk obalans och känna att vardagliga situationer kan bli övermäktiga 
och svåra att hantera är en upplevelse som kan drabba alla under vissa förutsättningar. 
Ofta fortsätter vi att leva som vanligt tills vår kropp börjar reagera, förmodligen med 
smärta. Nästa steg blir vanligen att man tar kontakt med en allmänläkare. Allmänläkare 
är en läkare som är specialist i allmänmedicin (NE, 2000). Allmänmedicin är den 
medicinska specialitet som innefattar kompetens att möta människor i alla åldrar med 
alla sorters hälsorelaterade problem och att självständigt bedöma och behandla dessa 

                                                 
∗ Ett stort tack till de elva kroatiska allmänläkare som tog av sin värdefulla tid och lät mig få 
inblick i deras arbetsliv. Jag tackar min handledare Ann Fridner för hennes insiktsfulla 
handledning och stöd. Ett innerligt tack till min livspartner Anders Lindblad vars generösa stöd 
gjorde allt det här arbetet möjligt för mig. 
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(SOU 2008:37)1. I det allmänmedicinska arbetet följer läkaren en individs olika 
hälsoproblem under lång tid och i bedömning av problemen kan den då väga in 
personens hela livssituation. Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som innefattar allt från 
psykisk sjukdom och allvarliga psykiska störningar till att uppleva psykiska besvär som 
mer eller mindre stör det psykiska välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv 
(Socialstyrelsen, 2001)2. När psykiska hälsoproblem har sitt ursprung i personens 
sociala förhållande och/eller när det psykiska hälsoproblemet får sociala konsekvenser 
talar man om psykosociala problem.  
 
Primärvården är den instans inom vården som ansvarar för hälsotillståndet hos 
befolkningen inom ett geografiskt avgränsat område som i regel består av en kommun 
eller en del av en kommun (NE, 2000). Primärvården ger den vård som de flesta 
människor har behov av. De patienter som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser tar vårdcentralerna hand om för medicinsk behandling, rehabilitering, 
omvårdnad och förebyggande arbete (SFS, HSL 1982:763)3. De yrkeskategorier som 
arbetar på vårdcentralen är: allmänläkare, sjuksköterskor, barnsköterskor, sjukgymaster, 
arbetsterapeuter och kuratorer. I vissa fall arbetar även psykologer i nära anslutning till 
eller på vårdcentralerna och samarbetar främst med läkare men även med annan 
personal på vårdcentralerna. Psykologer har en vetenskapligt grundad kunskap i 
psykologiska teorier, metoder och tillämpningsområden. Psykologer utreder och gör 
bedömningar om patienters psykiska hälsotillstånd, arbetar med psykologiska 
behandlingsmetoder, utbildar patienter enskilt eller i grupp kring olika 
sjukdomstillstånd, arbetar med metodutveckling, utbildning och information i syfte att 
förebygga psykisk ohälsa, handleder, ger konsultation, och samarbetar med andra på 
vårdcentralen inklusive extern personal.   
 
Allmänläkare är den första vårdgivare som människor i behov av psykisk hjälp möter 
och det är en praxis som finns i många länder i världen, framför allt i länder med s.k. 
”gatekeeping” hälso- och sjukvårdsystem (Verhaak, van den Brink-Muinen, Bensing & 
Gask, 2004). I ”gatekeeping” sjukvårdsystem remitteras patienter till specialistvård av 
allmänläkare. I länder som inte har ”gatekeeping” sjukvårdsystem är specialistläkare 
direkt tillgängliga. Eftersom patienter i behov av psykisk hjälp i första hand 
omhändertas av allmänläkare, som tillhör primärvården, är det högst relevant att fundera 
över vilka kunskaper, färdigheter och arbetssätt dessa läkare har för att tillgodose de här 
patienternas behov. Det är också intressant att få en uppfattning om hur allmänläkare 
upplever sin kontakt med patienter som har psykiska hälsoproblem och hur de ser på 
den vård de kan ge dessa patienter. 
 
Varför ska man överhuvudtaget rikta uppmärksamhet mot allmänläkare när psykologer 
har de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna att hjälpa människor med psykiska 
hälsoproblem? Eftersom allmänläkare ofta har rollen som den första vårdgivaren för 
patienter med psykiska hälsoproblem är det viktigt att uppmärksamma hur de uppfyller 
och påverkas av denna funktion. Primärvårdspsykologi är dessutom ett nytt fenomen 
inom hälso- och sjukvården. Litteratursökningen visar att i de flesta länder förutom i 

                                                 
1 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GWB337   2009-03-01 
2 http://www.sos.se/FULLTEXT/111/2001-111-2/kap3.htm   2009-03-01 
3 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763   2009-03-01 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GWB337
http://www.sos.se/FULLTEXT/111/2001-111-2/kap3.htm
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
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USA, England, Holland, Australien, och några andra, har man inte jobbat i en så stor 
omfattning med att integrera psykologer i primärvården och utveckla en 
interprofessionell samverkan mellan allmänläkare och psykologer. I länder som USA, 
England och Holland utgör dessutom primärvården en större del av den totala 
vårdapparaten och satsningen på forskning som angriper problemställningar som har 
med primärvården är mycket större där än i de andra länderna i världen (Carlsson, 
2001). Genom psykologers och allmänläkares samverkan inom primärvården integreras 
medicinsk och psykisk hälsovård. I en integrerad hälsovård skapas möjligheter att 
dikotomi i beskrivningen av patienters problem som antingen fysiska eller psykiska 
undviks (Lester, Glasby & Tylee, 2004). Vid en översikt av utvecklingen i den 
australiensiska primärvården med avseende på psykisk ohälsa framhåller författarna att 
den integrerade vården av psykisk ohälsa kan vidareutvecklas genom en 
interprofessionell utbildning av läkare- och psykologstudenter innan de påbörjar det 
praktiska arbetet (Winefield & Chur-Hansen, 2004).  
 
Forskning om allmänläkares prestation i vården av psykiska hälsoproblem är inte så 
omfattande. I en nederländsk studie undersökte forskare hur stor arbetsbörda patienter 
med psykosociala problem utgör för allmänläkare räknat i tid som läkare ägnat dem 
(Zantinge, Verhaak & Bensing, 2005). Det framkommer i studien att alla kategorier av 
patienter med psykosociala problem har två gånger mer kontakt med allmänläkare än 
vad patienter med bara somatiska problem har. Patienter med psykosociala problem 
kontaktar dessutom allmänläkare oftare med somatiska problem jämfört med patienter 
vars sjukdomar var endast somatiska. 
 
I en annan nederländsk studie undersöktes allmänläkares uppfattning i 30 europeiska 
länder om hur stor roll de spelar som den första vårdgivaren för patienter med 
psykosociala problem (Boerma & Verhaak, 1999). Sambandet mellan deras uppfattning 
och typ av sjukvårdsystemet undersöktes också. Forskarna kom fram till att 
allmänläkare i västeuropeiska länder (t.ex. Danmark, Nederländerna, UK, Irland) och 
länder med ”gatekeeping” sjukvårdsystem (t.ex. Kroatien) uppfattar sin kontakt med 
patienter med psykosociala problem som mer omfattande än allmänläkare i 
östeuropeiska länder (t.ex. Bulgarien, Estland, Litauen, Turkiet). Författarna anser att 
resultatet kan bero på att östeuropiska länder har mer av en kollektiv vård där kliniker 
och sjukhus dominerar. Relationen mellan allmänläkare och patient är då inte så 
personlig. 
 
En tredje nederländsk studie visar att typ av hälso- och sjukvårdsystem som 
allmänläkare arbetar i (”gatekeeping” jämfört med direkt tillgång till specialistvård) 
påverkar deras prestation i vården av psykosociala problem. Patienters efterfrågan på 
psykosocial hjälp inom primärvården och allmänläkares tillhandahållande av denna 
hjälp undersöktes i denna studie genom att samla data hos allmänläkare från 6 
europeiska länder: Belgien, Tyskland och Schweiz (med direkt tillgång till 
specialistvård) och Nederländerna, Spanien och UK (med ”gatekeeping” 
sjukvårdsystem). Det bör noteras att patienter från icke-gatekeeping länder som ingick i 
denna studie sökte psykosocial hjälp hos allmänläkare även om de hade möjlighet att gå 
direkt till en specialistläkare. Undersökningen visar att allmänläkare i ”gatekeeping” 
länder ställer flera psykiska diagnoser än allmänläkare i ”icke-gatekeeping” länder. 
Dessutom motsvarar allmänläkares diagnoser väldigt bra de psykosociala problem som 
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patienter i ”gatekeeping” länder söker hjälp för. Patienter utvärderar dock allmänläkares 
hjälp mer positivt i länder som inte har ”gatekeeping” sjukvårdsystem. Forskarna antar 
att detta resultat beror på att allmänläkare i ”icke-gatekeeping” länder verkar känna sina 
patienter bättre och deras tid för konsultation, dvs. patientbesök, är i princip längre än i 
länder med ”gatekeeping” sjukvårdsystem.  Forskarna antar vidare att allmänläkare i 
”icke-gatekeeping” länder är mer benägna att tillfredställa sina patienter för att de är 
mer beroende av dem till skillnad från ”gatekeeping” länder där patienter är tvungna att 
skaffa sig remiss från en allmänläkare för att komma till specialistvården. 
Undersökningen visar att även om det finns en väldigt hög samstämmighet mellan de 
psykosociala problem patienter söker hjälp för och allmänläkares fastställande av en 
psykisk diagnos i länder med ”gatekeeping” sjukvårdssystem så är det i sig inte en 
tillräckligt bra förutsättning för att vården ska uppfattas som bra av patienterna. 
Patienterna i denna undersökning uppskattade hjälpen de fick av läkare som visade stort 
engagemang för att få en bra kontakt med sin patient och som därigenom i princip gav 
patienter mer av sin tid.  
 
I en nyzeeländsk studie undersöktes varför en del patienter inte väljer berätta om sina 
psykiska problem för allmänläkare (The MaGPIe Research Group, 2005). Ungefär 30 % 
av de undersökta personerna rapporterade att de inte hade berättat om sina psykiska 
problem för en allmänläkare. Ungefär 40 % av de undersökta personerna som någon 
gång under de senaste 12 månaderna hade upplevt vissa psykiska problem rapporterade 
att de inte hade berättat om sina psykiska problem för en allmänläkare. De vanligaste 
angivna anledningarna till detta agerande var att allmänläkare inte är den ”rätta” 
personen att prata om psykiska problem med och att psykiska problem inte alls borde 
diskuteras. En del av de undersökta patienterna oroade sig dessutom för att 
allmänläkarens relation till dem skulle förändras om de berättade om psykiska problem 
de upplevde. Vissa patienter oroade sig att allmänläkaren skulle ordinera psykofarmaka 
till dem om de nämnde sina psykiska problem. Det förekom en negativ uppfattning om 
psykofarmaka bland dessa patienter. Forskarna ser ett behov av att öka allmänhetens 
kunskaper om vården av psykisk ohälsa för att destigmatisera både psykiska sjukdomar 
och dess vård. Forskarna ser också behov av ökad medvetenhet om primärvården som 
den lämpliga källan för psykisk vård. Även allmänläkare behöver utbildas vidare, anser 
forskarna, så att de förbättrar sitt förhållningssätt i vården av patienter med psykiska 
hälsoproblem och att de även får större medvetenhet om patienters uppfattningar om 
psykisk ohälsa. Forskarna uppmärksammar att studiens resultat kan vara något kulturellt 
betingat.  
 
Förutom kultur och systemfaktorer finns det många individuella faktorer som kan 
påverka allmänläkares prestation i vården av psykiska hälsoproblem (Boerma & 
Verhaak, 1999). Det kan finnas variationer i den tid som allmänläkare är tillgänglig för 
patienter, i den personliga kännedomen om patienten, i läkarens skicklighet och i 
läkarens samarbete med andra (psykosociala) yrkesgrupper.  
 
De få generella slutsatserna som kan dras utifrån skillnader i olika hälso- och 
sjukvårdsystem angående allmänläkares prestation i vården av psykiska hälsoproblem 
ger inte tillräckligt bra bild av hur allmänläkare i enskilda länder hanterar psykisk 
ohälsa. En kvalitativ och explorativ insats kan ge en djupare förståelse och inblick i 
relevanta individuella faktorer samt systemfaktorer som påverkar allmänläkares 
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prestation i ett avgränsat geografiskt område. Genom att undersöka allmänläkares 
erfarenheter av arbete med psykiska problem i ett avgränsat geografiskt område kan 
man också fånga upp det som är specifikt för vården av psykisk hälsa för det området 
t.ex. specifik hälsoproblematik och befolkningens specifika behov av psykisk vård. 
 
En personlig hälsosituation som jag befann mig i för ungefär 15 år sedan väckte ett 
starkt intresse hos mig att förstå hur psykiska hälsoproblem hanteras inom primärvården 
i Kroatien. Frågor som intresserade mig var: Hur styrs primärvården i detta land? Vilka 
uppfattningar och erfarenheter har kroatiska allmänläkare kring den vård som de ger till 
patienter i behov av psykisk hjälp?  
 
Jag drabbades av hyperthyreosis, en rubbning i produktionen av hormoner i 
sköldkörteln. Vid sjukdomens uppkomst hade jag flera somatiska symptom. I det akuta 
skedet av sjukdomen behandlades jag en kort period på sjukhus. Min sjukdom 
behandlades med medicin och det var aldrig fråga om ett kirurgiskt ingrepp. Efter tre år 
av medicinsk behandling hade sjukdomen helt och hållet dragit sig tillbaka.  
 
Med bara den här korta beskrivningen av sjukdomens förlopp i åtanke kan slutsatsen 
dras att det handlade om en lyckad behandling av en somatisk åkomma. Det finns dock 
en hel del fakta som behöver läggas till för att få en rättvisande bild av sjukdomen. Det 
fanns inga ärftliga faktorer som kunde påverka att jag drabbades av denna sjukdom. Det 
fanns dock en lång period av stress i mitt liv som ledde till att sjukdomen utvecklades. 
Den upplevda stressen kom som ett resultat av många förändringar som jag gick igenom 
pga. det krig i Kroatien som började 1991. Två-tre år efter kriget drabbades jag av 
hyperthyreosis och behandlades för denna i Kroatien. Kroatien är mitt hemland och jag 
bodde där ända tills jag flyttade till Sverige år 2000.  
 
Under största delen av min sjukdomstid blev jag behandlad av specialistläkare inom det 
relevanta området. Jag fick dock inget psykiskt stöd. Det fanns inte ens någon 
medvetenhet hos mig själv att det hälsoproblem jag drabbades av hade en psykisk sida. 
Mina funderingar i den riktning väcktes dock vid utskrivningen från sjukhuset då den 
ansvarige specialistläkaren sa några väl valda ord till mig om fortsatt rehabilitering. Han 
berättade att jag behövde förändra mitt sätt att tänka och agera för att verkligen kunna 
återhämta mig och att den totala återhämtningen skulle ta tid. Hela konversationen 
varade i två minuter och jag fick aldrig någon förklaring till varför och hur jag skulle 
kunna göra det han rekommenderade. Hans ord sådde dock ett frö i mina tankar.  
 
Efter den medicinska behandlingen på sjukhuset upplevde jag att det fanns ett stort hål i 
det kroatiska hälso- och sjukvårdsystemet med tanke på den bristande uppmärksamhet 
som gavs åt psykiska hälsoproblem, särskilt i primärvården. Det var så uppenbart i mitt 
fall att ingen uppmärksammade det naturliga behovet av psykiskt stöd och 
psykoedukation efter den medicinska behandlingen. Två månader efter min behandling 
hade börjat fick jag biverkningar av medicineringen. Biverkningarna var övergående 
men ett svårt håravfall kan bli väldigt chockande och deprimerande för en tjugoåring. 
Primärvårdsläkare försökte lösa detta problem med lugnande medicin som jag aldrig 
använde. Jag ägnade å andra sidan mycket tid åt min ”hemsnickrade” rehabilitering. Jag 
fokuserade på saker som gav mig mycket glädje i livet bl.a. att sjunga i en kör och att 
umgås med människorna i kören. Återhämtning var långsam men den kom, mycket tack 
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vare de väl valda orden från specialistläkaren, mina egna funderingar och min starka 
vilja att förstå sjukdomen och återhämta mig.  
 
Efter sjukdomens remision gick jag på regelbundna årliga kontroller hos min 
specialistläkare. Eftersom de årliga kontrollerna ägde rum på sjukhuset kunde jag vid 
några tillfällen inte undgå att se att flera av de patienter som jag lärt känna vid min korta 
vistelse på sjukhuset återigen var inlagda där för behandling av sköldkörtelproblem. Det 
väckte mina funderingar kring själva rehabiliteringen efter behandlingen av dessa 
sjukdomar. Jag undrade varför min rehabilitering var lyckad till skillnad från dessa 
patienters. Sjukdomens svårighetsgrad och flera individuella faktorer spelar självklart en 
stor roll i hur framgångsrik en rehabilitering kan vara. Jag funderade dock på om bristen 
på psykiskt stöd inom primärvården ledde till att rehabiliteringen inte blev så lyckad hos 
de andra patienterna.  
 
Det saknas inte källor i det kroatiska hälso- och sjukvårdsystemet med statistiska data 
som beskriver vården av psykiska och fysiska hälsoproblem. Svårigheterna som uppstår 
i användningen av dessa data ligger i deras karaktär. De är ofta för detaljerade och 
sammansatta. Statistiska data presenteras ofta på detta sätt för att vid ekonomisk 
uppföljning kunna redovisa i detalj hur sjukvården fungerar med avseende på kostnader.  
De statistiska data som används här kommer ifrån dessa källor. Psykiska sjukdomar var 
den 7:e största anledningen till att bli inlagd för sjukhusbehandling i Kroatien år 2002. 
Det innebär 6,97 % av totala antalet registrerade patienter som var inlagda på sjukhus 
(Silobrčić, Hrbak-Žerjavić & Tomić, 2004). Bland dessa 6,97 % var följande sjukdomar 
de vanligaste: missbruk av alkohol (23,6 %), schizofreni (20,7%), depression (9,7 %) 
och stressrelaterade sjukdomar inklusive PTSD (8,9 %).  
 
I den primära hälso- och sjukvården i Kroatien 2002 kom psykiska sjukdomar på 10:e 
plats. Neurotiska störningar, affektiva störningar i samband med stress och 
somatoforma störningar var de vanligaste diagnosticerade psykiska sjukdomarna i 
primärvården (Silobrčić et al., 2004). I den kroatiska stad där denna studie gjordes kom 
psykiska sjukdomar år 2004 på en 8:e plats av alla registrerade sjukdomar i den primära 
hälso- och sjukvården, med en andel på 5,29 % av det totala antalet av alla registrerade 
sjukdomar i  primärvården i denna stad (Buljan, 2006).  
 
Kroatien är ett land som ligger i sydöstra Europa. I nordöstra delen av Kroatien finns en 
stor region som heter Slavonien och Baranja. Denna region gränsar till Ungern i norr, 
Serbien i öster och Bosnien och Hercegovina i söder. Slavonien och Baranja är ett 
område som är starkt inriktat på jordbruk pga. sitt landskap som till stor del består av 
stora fält med rik och odlingsbar jord. Staden som är det regionala ekonomiska och 
administrativa centret i Slavonien och Baranja har ca 115 000 invånare. Detta regionala 
centrum är också en universitetsstad och i den finns ett stort universitetssjukhus. Två 
nobelpristagare i kemi har sitt ursprung i denna stad. Staden har en lång och rik 
historisk bakgrund. Den existerade även under Romarnas tid. 
 
Denna stad befann sig i ett svårt läge under kriget i Kroatien i början på 90-talet. Den 
låg på gränsen mellan de krigsdrabbade och de icke-krigsdrabbade delarna av Slavonien 
och Baranja. Detta läge under kriget innebar att staden var kraftigt bombarderad och att 
många värnpliktiga från staden deltog i striderna utanför staden. Staden tog också emot 
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tusentals flyktingar som sedan skickades vidare till de delar av Kroatien som inte var 
drabbade av kriget. Kriget i Kroatien pågick 1991-1995 men i östra Slavonien och 
Baranja pågick striderna 1991-1992. Kriget började för att Kroatien ville bryta sig ur 
förre detta Jugoslavien och blida en självständig stat. Det var i grunden ett inbördeskrig 
mellan kroater och serber som pågick i flera delar av Kroatien som gränsade till Serbien 
och Bosnien och Hercegovina. 
 

S y f t e 
 

Syftet med den här undersökningen är att med fokus på allmänläkarnas upplevelser och 
erfarenheter få en djupare förståelse av hur den primära hälso- och sjukvården 
fungerade för patienter med psykiska hälsoproblem i en kroatisk stad. Undersökningen 
är explorativ och ämnar att med hjälp av kvalitativ metod besvara följande 
frågeställningar: 
 
1) Hur upplever allmänläkare inom primärvården kontakten med och behandlingen av 
patienter med psykiska hälsoproblem? 
2) Vilka arbetssätt har allmänläkare i omhändertagandet av patienter med psykiska 
hälsoproblem inom primärvården? 
3) Vilka tankar och erfarenheter har allmänläkare av integration och samverkan med 
psykologer inom primärvården? 
 
Undersökningen täcker alla förekommande psykiska hälsoproblem i primärvården. 
Urvalet av undersökningsdeltagare är dock avgränsat i geografisk bemärkelse, dvs. 
endast de allmänläkare som arbetar i den specifika kroatiska staden ingår i studien. 
Därmed täcker denna studie även en särskild psykisk hälsoproblematik i primärvården 
som förekommer i den här staden.  

 
 
 

M e t o d 
 

Den kvalitativa metod som valdes för att samla in data i denna undersökning var en 
intervjustudie. En intervjustudie ger möjlighet att närmare utforska alla förekommande 
aspekter av allmänläkares sätt att arbeta med psykiska hälsoproblem i den utvalda 
kroatiska staden. Genom att använda en kvalitativ metod kan både omfattande och mer 
specifik kunskap kring denna problematik genereras och flera nya relevanta och 
intressanta frågeställningar fångas upp.  
 
I början av arbetet gjordes en litteraturgenomgång för att få insikt i ämnesområdes teori 
och forskningsrön. Relevanta fakta om det kroatiska hälso- och sjukvårdsystemet 
samlades också in. Därefter planerades studiens upplägg och genomförande. 
 
Undersökningsdeltagare 
De personer som söktes för studien var allmänläkare som arbetade i primärvården i den 
kroatiska stad där undersökningen genomfördes. Stadens namn kommer inte att 
omnämnas i rapporten. Detta val gjordes för att skydda den personliga integriteten på de 
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allmänläkare som ingick i studien. Vid rekryteringen besöktes alla vårdcentraler i staden 
och några allmänläkares mottagningar som låg avskilda från vårdcentralerna. Genom ett 
personligt samtal informerades de allmänläkare som kunde nås om undersökningens 
syfte, genomförande och åtgärder som skulle vidtas för att säkra deltagarnas integritet. 
Allmänläkarna fick även en skriftlig version av detta på kroatiska (se bilaga 2, svensk 
översättning). Även chefen för stadens vårdcentralsverksamhet informerades om 
studien. Chefen utfärdade ett brev som stöd för studien (se bilaga 4, svensk 
översättning). Även om de flesta av undersökningsdeltagarna rekryterades genom 
författarens egen kontakt med dem gjordes också ett tillgänglighetsurval när vissa 
allmänläkare som redan hade blivit intervjuade av författaren rekommenderade några av 
sina kollegor för intervju. Under rekryteringens gång valde sex allmänläkare att inte 
vara med i undersökningen. Arbetsbelastningen var den förklaring som tre av dem 
angav som anledning att de inte kunde ställa upp för intervju. I de tre övriga fallen 
handlade det i första fallet om en läkares dåliga hälsa och i de två senare fallen var det 
att läkarna blev osäkra pga. att de endast hade vikarieanställning och dessutom hade en 
av dem just börjat jobba som läkare. 
 
I studien deltog elva allmänläkare, tio kvinnor och en man. De flesta av dem hade 
specialistutbildning i familjemedicin och de andra väntade att påbörja denna utbildning. 
Två av dem var på väg att lägga fram doktorsavhandling. Undersökningsdeltagarna 
hade i genomsnitt arbetat som allmänläkare i 22,4 år (3-38). En stor majoritet av 
undersökningsdeltagarna hade väldigt lång arbetslivserfarenhet inom primärvården. 
Endast två av dem hade jobbat utanför primärvården ett tag innan de började i 
primärvården. Urvalet kan ses som homogent angående allmänläkares kön och 
arbetslivserfarenhet i primärvården. Endast en man deltog i studien dvs. de flesta 
undersökningsdeltagare var kvinnor. Under rekryteringsprocessen uppmärksammades 
att kvinnliga allmänläkare var i stor majoritet inom primärvården i staden. Heterogenitet 
uppkom beträffande arbetsplatser. Undersökningsdeltagare rekryterades från olika delar 
av staden vilket gav insyn i skillnader som fanns i deras arbete angående strukturen av 
den patientpopulation de hade (skillnader i ålder, utbildning, socioekonomisk status 
osv.). I två fall intervjuades 2-3 allmänläkare som hade sin mottagning på samma 
vårdcentral. I en av dessa vårdcentraler jobbade flera än 20 allmänläkare.  
 
Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes av författaren under juni och juli 2007 på respektive 
allmänläkares arbetsplats. Författaren hade erfarenhet av att jobba med intervjustudier 
vid tre andra tillfällen under psykologutbildningens gång. Intervjuerna var 
semistrukturerade och kretsade kring de tre frågeställningarna i studien. Författaren 
följde en intervjuguide (se bilaga 1) där allmänläkares svar följdes upp med ytterligare 
frågor. Samtalet med undersökningsdeltagarna fördes på kroatiska. 
 
Intervjuernas längd varierade mellan 25 och 75 minuter, beroende både på hur mycket 
tid respektive allmänläkare hade för samtal och även beroende på hur mycket de hade 
att berätta. Samtliga intervjuer spelas in på en MP3-spelare. Undersökningsdeltagarna 
informerades om att inspelningarna skulle raderas efter analysen av materialet.  
Författaren berättade i början av samtalet att deltagandet sker frivilligt och anonymt och 
att materialet skulle komma att behandlas strikt konfidentiellt.   
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Analys 
Data som samlades in från de elva intervjuerna strukturerades och bearbetades genom 
en tematisk analysmetod. Teman var inte bestämda i förväg utan utarbetades utifrån det 
insamlade materialet. Frågeställningarna var dock någorlunda specifika vilket ledde till 
att de även fungerade som överordnande teman vid analysen. Langemar (2005) menar 
att ju mer specifik frågeställningen är desto mer styr den vilka teman som blir möjliga 
att använda i analysen. Den induktiva tematiska analysen som ändå valdes för studien 
resulterade i ytterligare två överordnande teman, som helt och hållet framkom vid 
analysen av det insamlade materialet.  
 
Den tematiska analysmetoden som användes i studien baseras på användningen av 
tematiska matriser (tabeller). En beskrivning av denna tematiska analysmetod finns i 
boken ”Qualitative Research Practice” (Ritchie & Lewis, 2006). Strukturering av 
insamlat material genom tematiska tabeller ger en väldigt bra översikt av 
analysprocessen och möjliggör för dem som gör analysen på detta sätt att lätt röra sig 
mellan olika nivåer av struktureringen under analysens gång (Ritchie & Lewis, 2006). 
Det finns dataprogram som används för hantering av insamlad textmassa enligt denna 
metodansats. Insamlade data i denna studie strukturerades dock manuellt. 
 
I första steget transkriberades intervjuerna ordagrant av författaren. Intervjuutskrifterna 
från de elva allmänläkarna var på kroatiska och uppgick till 95 A4-sidor med ett normalt 
radavstånd. Utskrifterna lästes igenom ett flertal gånger och ett index skapades för att 
sortera materialet utifrån de teman som berördes i intervjuerna (se bilaga 3). Indexet 
visar den preliminära tematiska strukturen bestående av sex preliminära överordnande 
teman med tillhörande underordnande teman. I det sjunde överordnande temat 
(rubricerat som Övrigt) fanns inte mycket material att analysera så det användes inte.  
 
Indexet användes för att markera var i det insamlade materialet de olika underordnande 
temana påträffades. Efter att hela materialet markerats enligt indexet samlades denna 
textmassa (meningar och stycken) in och sorterades i sex tabeller. Varje tabell 
motsvarade de sex preliminära överordnande temana i indexet. I var och en av de sex 
tematiska tabellerna gjordes kolumner vilket representerade undertemana. Raderna i 
tabellerna indikerade i vilken intervju denna text förekom. När materialet sorterades i 
tabellerna på detta vis blev det lättare att uppmärksamma hur ofta ett och samma tema 
förekom i de olika intervjuerna.  
 
När all text var sorterad i de sex tematiska tabellerna fokuserades analysen på de 
underordnande temana. Totalt fanns det 50 preliminära underordnande teman enligt 
indexet (exklusive de underordnande temana med rubriken Övrigt). Därför skapades 50 
nya tabeller. De nya tabellerna användes för att noggrant gå igenom varje enskilt 
underordnande tema. I raderna till kolumn ett i varje ny tabell kom nu den textmassa 
som samlats in från alla de intervjuer som tillhörde just detta underordnande tema. 
Därefter söktes efter de väsentliga egenskaperna och variationerna inom detta tema 
vilket noterades i kolumn två. Genom att analysera de väsentliga egenskaperna och 
variationerna som hittades inom varje underordnande tema utvecklades ett antal 
kategorier som noterades i kolumn tre. De kategorier som relaterade till varandra 
ordnades i en sammanhängande övergripande struktur där fem huvudkategorier 
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(överordnande teman) och 20 underkategorier (underordnande teman) bestämdes. 
Denna struktur visas i slutet av metodavsnittet.  
 
Det som under analysens gång underlättade kategoriseringen och reduceringen av 
antalet av teman (från 50 till 20) var det faktum att samma egenskaper och variationer 
hittades i materialet som var sorterat under flera av de 50 preliminära underordnande 
temana. Materialet under de 20 underkategorierna sammanfattades och citaten valdes 
för att belysa det. När analysen påbörjades var det insamlade materialet på kroatiska. 
Översättningen av materialet till det svenska började när de väsentliga egenskaperna 
och variationerna för de 50 preliminära underordnande temana hade hittats. Dessa data 
fanns alltså noterade i de 50 tabellerna först på kroatiska och sedan i dess svenska 
översättning. Översättningsarbetet gjordes av författaren själv.  
 
Analysen av det insamlade materialet resulterade i fem överordnande teman 
(huvudkategorier) som kan ses som huvudrubriker i resultatavsnittet. De 20 
underordnande teman (underkategorier) som utarbetades i analysen kommer som 
underrubriker till respektive överordnande teman i resultatavsnittet. Resultatet fick 
följande struktur:  
 

1. Allmänläkares arbetssituation 
Allmänläkares arbetsuppgifter, Förändringar i allmänläkares arbete, Svårigheter 
i allmänläkares arbete, Erfarenheter att vara läkare under kriget 

 
2. Bemötandet av patienter med psykiska hälsoproblem 

Huvuddragen i kontakten mellan allmänläkare och patienter, Patienters 
förväntningar på vården, Allmänläkares förväntningar, Patienters påverkan på 
allmänläkare, Förekomst av stigma kring psykiska sjukdomar 
 

3. Vården av patienter med psykiska hälsoproblem 
Förekommande psykiska hälsoproblem, Vad utgör allmänläkares behandling av 
patienter med psykiska hälsoproblem?, Kvalitén på behandlingen av psykiskt 
sjuka, På vilken grund vilar allmänläkares vård av psykiska problem?, 
Förbättringsmöjligheter i behandlingen  
 

4. Samarbetet med psykiater och psykolog 
Remittering av psykiskt sjuka patienter till specialistvård, Psykologers (och 
psykiatrers) position i hälso- och sjukvårdsystemet, Fördelar med integration av 
psykologer inom primärvården 
 

5. PTSD-problematik 
Omfattningen av PTSD, Vården av patienter med PTSD, Uppfattningar om 
PTSD-problematiken 
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R e s u l t a t 
 
1. Allmänläkares arbetssituation 
 
De förhållanden som råder i allmänläkares arbetssituation har stor inverkan på deras 
arbetsinsats, dvs. hur de genomför sina arbetsuppgifter och hur motiverade och nöjda de 
känner sig med sitt arbete. I den inledande delen av resultatet redovisas respondenternas 
utsagor om arbetsförhållandena. Det finns en stor grad av överensstämmelse i dessa 
utsagor. Det som redovisas i denna del är: allmänläkares beskrivning av sina 
arbetsuppgifter, de förändringar som flera reformer inom hälso- och sjukvården skapade 
i allmänläkares arbete, de svårigheter allmänläkare upplever i sitt arbete och den 
erfarenhet vissa av respondenterna hade av att vara läkare under kriget. 
  

Allmänläkares arbetsuppgifter 
Allmänläkare behandlar patienter med varierande fysiska och psykiska hälsoproblem. 
De är första vårdgivare vilket också betyder att de ”gör en första sortering av patienter 
som kommer till dem”.  
  

”Vi behandlar ungefär 60-70 % av patienterna som kommer till oss och 30 % av dem 
remitterar vi till en specialistläkare för undersökning.” 

 
Allmänläkare behandlar de akuta tillstånd primärvården har ansvar för. I princip de som 
inte tas emot av akutmottagningar. Det mesta av allmänläkares arbete upptas dock av 
uppföljning av kroniskt sjuka patienter. För allmänläkare innebär det en del hembesök 
av kroniskt sjuka patienter. Mycket administrativt arbete krävs i samband med de mer 
omfattande behandlingarna. Preventivt arbete hade förekommit i läkares 
arbetsuppgifter, särskilt de senaste två åren, men inte i någon stor omfattning. Det 
preventiva arbetet riktas framför allt mot barn och äldre. En läkare som anser att 
preventivt arbete borde utgöra basen i primärvården konstaterar: 
 

”Jag gör tyvärr för det mesta kurativt arbete, ungefär i 80 % av fallen, medan 
möjligheterna att arbeta preventivt i primärvården är dåliga… När hänsyn tas att det råder 
brist på läkare i Kroatien, att det är en stor frekvens av patienter i primärvården, att 
allmänläkare har för många patienter då är det omöjligt att lyfta upp det preventiva 
arbetet.” 

 
I allmänläkares patientpopulation ingår patienter i olika åldrar dock är nedre gränsen 7 
år. Flera allmänläkare har en stor majoritet av antingen äldre eller yngre patienter i sin 
population. Detta leder till att deras arbete domineras av åldersrelaterade hälsoproblem. 
Betoningen i allmänläkarnas beskrivning av de egna arbetsuppgifterna låg i själva 
bredden av dessa uppgifter och de krav som följer med sådana arbetsuppgifter. En 
läkare som också berättar om kompetensutveckling av läkare i primärvården uttrycker 
det så här:  
 

”Läkare i primärvården måste hänga med i de senaste rönen inom alla medicinska 
områden just för att vi är allmänmedicinare. Jag har alltså här en roll av både en 
internmedicinare och en kirurg och en gynekolog osv., just för att jag tillhör den första 
vårdlinjen, jag är den första kontakt patienter har med sjukvården.” 
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En annan läkare påpekar att det finns en missuppfattning om komplexiteten av 
allmänmedicinskt arbete:  
 

”Allmän medicin är väldigt ansträngande och arbetsuppgifter är breda. Den innebär den 
första kontakt med patienten och det har alltid uppfattats som ett av de lättaste medicinska 
områden. Men allmänmedicin är liksom all annan medicinsk verksamhet väldigt krävande 
och svår.” 

 
Förändringar i allmänläkares arbete 

Det kroatiska hälsodepartementet har under de senaste åren genomfört en rad reformer 
och organisatoriska förändringar i hela det kroatiska hälso- och sjukvårdsystemet. I 
allmänläkarnas utsagor uppmärksammades tre förändringar som hade stor inverkan på 
deras arbete. De tre förändringarna handlar om: privatiseringen av allmänvården, 
införandet av en obligatorisk och kontinuerlig kompetensutveckling av alla läkare och 
införandet av en obligatorisk specialistutbildning i familjemedicin för alla allmänläkare. 
De två sistnämnda förändringarna accepteras bättre än den första förändringen.  
 
Alla allmänläkare som tidigare hade varit offentligt anställda blev i och med 
privatiseringen egna företagare. För att kunna fortsätta arbeta i samma lokaler, i 
vårdcentralerna som tidigare blev de tvungna att betala hyra. Vissa av dem valde att 
öppna egna mottagningar utanför vårdcentralerna. Allmänläkarna gjorde avtal med 
HZZO∗ (det kroatiska riksförsäkringsverket) om ansvar för ett visst antal patienter och 
utifrån det avtalade patientantalet och patienters ålder fick allmänläkarna betalt för sitt 
arbete. En läkare berättar om ett visst ansvar som finns enligt avtalet med HZZO: 
 

”Jag är själv tvungen att hitta en annan läkare som ska jobba som min vikarie när jag går 
på semester eller när jag blir sjukskriven. Den vikariens lön måste jag betala ur min egen 
ficka. Så ser det nya systemet ut i primärvården. Det är en katastrof!” 
 

Den andra förändringen gäller den obligatoriska och kontinuerliga 
kompetensutvecklingen. Den var införd i syfte att skapa en praxis av kontinuerlig 
kompetensutvecklig hos läkarkåren. Två allmänläkare beskriver innebörden av 
förändringen: 
 

”Alla läkare oavsett vilken akademisk nivå de har, universitets professorer, toppkirurger, 
neurokirurger, vi inom primärvården osv., har en obligatorisk kompetensutbildning samt 
en obligatorisk förlängning av läkarlegitimationen vart sjätte år.”  

 
”För att förlänga sin läkarlegitimation krävs av läkare att de ska samla 120 poäng inom 
sex år. Diverse förläsningar, kongresser och seminarier ger ett visst antal poäng. För att 
kunna få de poängen måste läkaren delta vid dessa tillfällen.”   
 

Det finns en del regleringar kring den obligatoriska kompetensutvecklingen som t.ex. i 
vilket tempo läkarna ska samla poäng, från vilka medicinska områden de ska samla 
poäng. Många av föreläsningarna för läkarna organiseras av olika farmaceutiska företag 
i samarbete med läkarkåren. Det kroatiska hälsodepartementet bekostar läkarnas närvaro 

                                                 
∗ HZZO (kroatiska) - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
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vid dessa föreläsningar, seminarier och kongresser inom Kroatien. Om läkarna vill 
besöka kongresser utomlands är de tvungna att bekosta det själva.  
 
Den tredje förändringen i allmänläkares arbete kom i samband med införandet av en 
obligatorisk specialistutbildning inom familjemedicin för alla allmänläkare i sjukvården. 
Under den här specialistutbildningen, som varar i tre år, går allmänläkare igenom alla 
medicinska områden. Alla allmänläkare hade inte hunnit genomföra specialist 
utbildningen än. En läkare som har arbetat som allmänläkare i 22 år berättar: 
 

”Jag har specialistutbildning i familjemedicin men jag avslutade den för bara två års 
sedan. Att jag inte gjorde det tidigare berodde på reglerna som rådde då i det kroatiska 
sjukvårdsystemet. För 10 år sedan avskaffades helt specialistutbildning i familjemedicin 
för då ansågs att detta skulle minska kostnaderna i sjukvården. Med tiden har det insetts 
att specialistutbildningen i familjemedicin är nödvändig för att öka kvalitén av arbetet 
inom primärvården och för att anpassa den kroatiska sjukvården till den standard som 
råder i Europeiska unionen.”  

 
Svårigheter i allmänläkares arbete 

Påtagligt överensstämmande är allmänläkare i sina berättelser om de svårigheter de mött 
i sitt arbete. Några av de svårigheter som de nämner är följande: överbelastningen i 
arbetet pga. frekventa patientbesök och stora patientpopulationer, mycket administrativt 
arbete, en hård styrning av deras arbete från HZZO:s sidan, dåligt samarbete med den 
slutna vården, avsaknad av psykosociala vårdgrupper inom primärvården, låg status av 
primärvården och bristande motivation att engagera sig i arbetet med patienter.  
 
Den höga arbetsbelastning som allmänläkare upplever kan förklaras av flera faktorer.  
En av dessa faktorer är den stora patientpopulation som flera av allmänläkare har vilket 
resulterar i ett högt antal patientbesök per dag och kort tid för varje besök. En 
allmänläkare framhåller att det råder brist på läkare i Kroatien vilket också är en 
bidragande orsak till att allmänläkare har stora patientpopulationer. 
 

”Det saknas läkare i Kroatien. Därför har läkare i primärvården upp till 2000 patienter per 
team vilket är väldigt mycket. (Team består av en läkare och en sjuksköterska.)∗ Det är 
alltså en överbelastning på ungefär en tredje del av patientpopulationen. Det borde 
egentligen finnas 1500 patienter per team enligt någon genomsnittlig europeisk standard.”  
 

Antalet patientbesök kan vara upp till 60-70 per dag. Det skapar en känsla av tidsbrist 
hos många läkare. De konstaterar att de inte kan ägna sig åt längre samtal med enskilda 
patienter. Även om läkare i princip har 10 minuter för ett patientbesök och tar emot 
patienter efter tidsbokning fylls ändå tidschemat upp med flera patienter än det är tänkt. 
Det händer ofta när patienttrycket är stort. Varför händer detta? Det finns två primära 
anledningar till det. Dels handlar det om avsaknaden av någon sorts filter där onödiga 
besök till läkare kan avvärjas och dels om det ekonomiska beroendet läkare befinner sig 
i gentemot varje patient. För allmänläkare är denna beroendeställning en ny företeelse 
tillkommen i samband med privatiseringen av den allmänna vården.  

 

                                                 
∗ Författarens anmärkning  
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”Här hos oss i Kroatien är det inte bestämt hur många gånger i månaden en patient kan 
besöka sin läkare för några banala saker. Så en patient har i princip rätt att komma varje 
dag till oss. Ingen har begränsat denna rätt och sagt ”du får inte göra det”. Och vi som nu 
måste hyra denna lokal på vårdcentralen och har kontrakt med HZZO enligt vilken vi får 
vår lön per patient, så om jag inte uppfyller patienters behov kan han säga ”jag vill inte ha 
dig längre” och välja någon annan läkare. Vi befinner oss alltså i ett icke eftersträvat läge 
och är att tvungna tillfredställa patienten medan den kan utnyttja oss för mycket och utan 
några samvetskval.” 
 

Det handlar dock inte bara om att tillfredställa patienter för allmänläkare. Flera av dem 
påpekar att de är ute efter fler patienter för att kunna få bättre lön. De problem som 
uppstår om läkare agerar så är att de kan få högre kostnader för sin mottagning och 
mindre tid för varje patient. För höga sjukvårdskostnader tillåts inte av HZZO som 
bestämmer hur mycket allmänläkare faktiskt kan spendera i vården av sina patienter. 
Allmänläkares ekonomiska läge förklaras av en läkare: 
 

”Vi har endast HZZO i Kroatien som reglerar vårt arbete. I HZZO arbetar framför allt 
ekonomer och jurister. Vi allmänläkare har häromdagen haft ett möte med dem där de har 
visat oss massa statistiska data kring kostnader inom sjukvården. Därefter förmedlade de 
hur vi läkare ska förhålla oss i vårt arbete när det gäller kostnader. Vi förväntas följa 
deras anvisningar noga. Att jag t.ex. har en ganska svår patientstruktur tas inte någon 
hänsyn till. Hur krävande mitt arbete är, hur många kroniska patienter jag har tas inte in i 
beräkningen av det administrativa verket. ” 
 

Mycket administrativt arbete krävs av allmänläkare för att både noga redovisa alla sina 
vårdkostnader och dokumentera sina arbetsuppgifter. Detta arbete är mer omfattande 
hos de allmänläkare som behandlar stort antal kroniskt sjuka. Allmänläkares arbete med 
det administrativa minskar ytterligare den tid de har för arbete med patienter.  
 
Det finns flera svårigheter i en allmänläkares arbete. Allmänläkare på några av 
vårdcentralerna har tidigare haft stöd i sitt arbete genom konsultation med olika 
specialistläkare som mötte patienter inom vårdcentralen, dock i en begränsad form t.ex. 
ortoped och psykiater en gång i veckan. Med privatiseringen av allmänvården försvann 
dessa specialisttjänster inom primärvården. Primärvården är nu separerad från resten av 
vården och består endast av allmänläkare som inte har någon direkt kontakt med andra 
vårdgrupper. Allmänläkare remitterar patienter till den sekundära vården när det behövs 
men något större samarbete och kontakt med specialistläkare finns inte. En allmänläkare 
pekar på den klara skiljelinjen mellan den primära och sekundära vården:  

 
”Läkare i primärvården är helt separerade från resten av sjukvården. Vi är två separata 
segment, ett segment är sjukhus, och det andra är privat vård dvs. allmän vård. Vi borde 
faktiskt samarbeta med varandra men vi står istället på motsatta sidor.” 

 
Några psykosociala vårdarbetare som t.ex. psykolog, kurator, psykiater finns inte heller 
inom primärvården. Kurator är en tjänst som inte förekommer i Kroatien. Det är en brett 
accepterad uppfattning i den kroatiska sjukvården att psykolog och psykiater är kliniker, 
som tillhör den slutna vården, finns på sjukhuset och kan bara nås via remiss från 
allmänläkare. Det finns bara en vårdcentral som har både en psykolog för barn och 
ungdomar och en psykiater för vuxna. Denna vårdcentral har dessa tjänster sedan 
tidigare. Remissförfarande är dock nödvändigt även där och det finns inte något 
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generellt samarbete mellan allmänläkarna och psykologen och eller mellan 
allmänläkarna och psykiatern. (Utförligare resultat om vården av psykiska problem 
redovisas i andra delen av resultatet.) 
 
Ytterligare en svårighet som allmänläkare kämpar mot handlar om den låga statusen av 
primärvården. Under åratal har allmänläkare mer eller mindre bara skrivit ut recept och 
remisser för att deras arbetsuppgifter i vården uppfattades vara sådana. Detta leder till 
att många patienter fortfarande inte förväntar sig någon behandling av allmänläkare utan 
endast en remiss till specialistläkare. Allmänläkares utsagor vittnar om hur oerhört 
demoraliserande det är för dem att möta en patient som a priori vägrar att ta emot deras 
hjälp och vill ha remiss till specialistläkare.   
 

”Det är väldigt lätt i det här landet att få remiss till specialistläkare. Det är det största 
problemet för allmänläkare i Kroatien. Patienter vet allt detta och förväntas därför bara få 
en remiss från oss. Det är något som skiljer det kroatiska sjukvårdsystemet från 
respektive sjukvårdsystem i andra länder i Västeuropa. Primärvårdsläkaren i dessa länder 
är det huvudsakliga filtret i sjukvården och där är inte så lätt att få en remiss utskriven. 
Jag skulle vara beredd att anstränga mig mer och lägga mycket mer tid i arbetet med mina 
patienter om jag hade mer motiv för det. Men mina motiv försvinner tillsammans med 
patienter som blir remitterade till specialistläkare av mig.”    

 
Med hänsyn till alla ovannämnda svårigheter och förändringar känner allmänläkare ofta 
lite intresse för sitt arbete. De har även dåligt motiv att göra ett bra jobb därmed får de 
också svårt med tillfredställelsen i arbetet. Deras uppfattning är att de varken har någon 
frihet i sitt arbete eller möjlighet till ett kreativt handlande. En läkare beskriver det kort 
så här: 
 

”Det nuvarande sjukvårdsystemet har tvingat mig till ett arbetssätt där jag känner att 
patienter bara är i vägen för mig. Så jag jobbar endast för  pengarnas skull från måndag 
till fredag.”  

 
Erfarenheter av att vara läkare under krig 

Flera läkare upplevde kriget tillsammans med resten av befolkningen och på samma sätt 
som de, upplevde även läkare de trauman som kriget förde med sig. Några av dem 
arbetade under kriget och upplevde även i sitt arbete svåra händelser. Hur mycket dessa 
upplevelser har påverkat deras nuvarande arbete diskuterades inte. Men kriget har 
definitivt påverkat dem som människor. Några allmänläkare drabbades efter kriget av 
sjukdomar och hälsoproblem som de kopplar med de upplevda rädslorna och stressen 
under kriget. En läkares upplevelse av livet efter kriget är följande: 

 
”Jag delar mitt liv i två delar, livet före och livet efter kriget. Det känns som om livet före 
kriget aldrig har funnits, som om det hände i ett tidigare liv som jag levde för 100 år 
sedan. I det här livet efter kriget har jag svårt att känna igen mig, som om det inte är jag. 
Och jag ser att jag har förändrats och att jag inte är samma person som tidigare. Vem kan 
vara en ”normal” person och förbli samma som tidigare efter att har upplevt dessa otäcka 
krigshändelser?” 
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Sammanfattning 
Utsagorna i denna del visar att allmänläkares arbetssituation är väldigt påfrestande. I 
rollen som första vårdgivare i sjukvården har allmänläkare väldigt breda 
arbetsuppgifter. Förutsättningarna för allmänläkares arbete har försämrats under de 
senaste åren. Med privatiseringen av primärvården i Kroatien blev allmänläkare direkt 
ekonomiskt beroende av sina patienter. Att ha ett relativt stort antal patienter garanterar 
ekonomisk trygghet för allmänläkarna, men stora patientpopulationer innebär även en 
hög arbetsbelastning. Läkare är även tvungna att vara väldigt noga med sina 
vårdkostnader vilket skapar ytterligare en påfrestning i deras arbete. Detta är särskilt 
besvärligt för de allmänläkare som har många kroniskt sjuka patienter. Som den enda 
vårdgivare i primärvården är allmänläkare också separerade från andra vårdgrupper och 
tjänster vilket försvårar deras arbete. Att allmänläkare är så hårt pressade har en negativ 
inverkan på deras intresse och tillfredställelse med arbetet. Det som dock befrämjar 
allmänläkares arbete, även om det kan ses som ytterligare nytt krav som ställts på dem, 
är införandet av en obligatorisk specialistutbildning i familjemedicin för alla 
allmänläkare. En obligatorisk och kontinuerlig kompetensutveckling för alla läkare i 
sjukvården har också införts vilket bl.a. ökar deras medvetenhet om nya kunskaper 
inom vården av psykiska ohälsa. 

 
2. Bemötandet av patienter med psykiska hälsoproblem  
 
I den andra delen av resultaten redovisas allmänläkares utsagor som härrör från deras 
kontakter med psykiskt sjuka patienter. Uppmärksamheten zoomas nu in på: de 
väsentliga drag som uppmärksammats i kontakten mellan allmänläkarna och patienter 
med psykisk hälsoproblematik, patienters och läkares förväntningar på vården, den 
påverkan som patienter med psykiska hälsoproblem har på allmänläkarna och 
förekomsten av stigman kring psykiska sjukdomar. 
 

Huvuddragen i kontakten mellan allmänläkare och patient 
Vid arbetet med psykiskt sjuka patienter är läkare tvungna att avsätta mer tid än för 
patienter med endast somatiska problem. Läkare behöver mer tid att lyssna på patienter 
vars symptombild pekar på psykisk ohälsa. Detta är nödvändigt för att kunna sätta sig in 
i deras livssituation och göra en bedömning av problemet. Det innebär även att dessa 
patienter ofta bokas när patienttrycket är som minst eftersom samtalet kan uppta 2-3 
gånger mer tid än vad läkare normalt sätter av för varje patient. Besökstiderna brukar 
dock bli kortare när patienterna med psykiska besvär fått diagnos och medicinterapi 
fastställd.  
 
Allmänläkare föredrar att arbeta med patienter som har somatiska problem. Detta arbete 
uppfattas som enklare och mer konkret. Behandlingen av psykiskt sjuka patienter är 
emellertid väldigt krävande och ansträngande för dem. Många allmänläkare uppfattar 
arbetssättet de tillämpar på patienter med psykiska hälsoproblem som väldigt 
främmande. Att leva sig in i patientens situation och försöka att förstå hur den påverkar 
patientens hälsa kräver arbetsmetoder som inte bara är medicinska. Att dessutom 
försöka hitta någon konkret lösning eller råd som ska kunna hjälpa patienten är ganska 
svårt för många av dem. 
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”Det enklaste arbetet för mig är ett akut tillstånd för vilket jag skriver ut den relevanta 
medicinen och med det är denna behandling avslutad. Det är mycket svårare att arbeta 
med psykiska problem eftersom dessa tillstånd inte är kortvariga vilket innebär längre 
behandlingstid och mer arbete för mig. Patienten återkommer flera gånger både till mig 
och till psykiater och patientens berättelser blir utdragna och pågår i flera månader.” 

 
Allmänläkares arbete består till stor del av medicinsk behandling av somatiska 
sjukdomar. Allmänläkare brukar behandla även psykiska problem och sjukdomar med 
medicin. Att behandla patienter med psykiska problem med medicin visade sig ofta inte 
vara så enkelt.  En rad olika frågor, svårigheter och konsekvenser hade uppkommit när 
allmänläkare försökte lösa patienters psykiska problem med medicin. En läkare 
förklarar hur svår behandlingen av psykiskt sjuka patienter kunde bli. 

 
”För psykiska problem är det svårt att hitta rätt terapi. Patienter reagerar inte alltid på 
terapin som läkare tror de borde. Läkare kan också ge råd och stötta psykiskt sjuka 
patienter. Men återhämtningen av dessa patienter beror tyvärr inte bara på läkarens 
hjälpinsatser utan även på personer i patientens omgivning. Dessutom händer det att dessa 
patienter inte lyssnar till läkarens råd, att de inte använder utskriven medicin utan 
använder alkohol och även narkotika i vissa fall. Det är svårt att samarbeta med många av 
dem och det krävs mer tid för deras vård än vanligt.” 
 

Allmänläkare uppmärksammar att en del patienter med psykiska problem visar mycket 
missnöje och besvikelse över vården de fått. Missnöjet är allmänt dvs. det riktas inte åt 
något specifikt. En allmänläkare påpekar att många av dessa patienter ständigt ”söker 
efter någonting de inte kan hitta” och de återkommer ofta till mottagningen.  
 
En del patienter som frekvent besöker allmänläkare och som har bakomliggande 
psykiska problem klagar framför allt på somatiska symptom. Undersökningar kring 
dessa symptom visar normala resultat vilket många läkare misstänker redan från början 
men de känner sig ofta tvungna att göra undersökningarna för att vara på det säkra sidan 
och känna att de gjort det som krävs av dem. Just patienter med ångestrelaterade 
sjukdomar och depression besvärar sig ofta över omfattande somatiska problem vilket 
resulterar i att allmänläkare först och främst undersöker dessa problem.  Undersökning 
av det somatiska tillståndet är för allmänläkare alltid det primära diagnostiska området. 
Det är särskilt en patientgrupp som är överrepresenterade när det gäller att besvära sig 
över somatiska problem som egentligen är psykisk ohälsa. 

 
”Äldre patienter, särskilt kvinnor, överför ofta sina problem på en somatisk nivå vilket 
försvårar mitt arbete. Först blir det svårt att tydligt definiera deras psykiska tillstånd. 
Sedan leder det till att jag måste beställa flera olika undersökningar för dessa patienter 
vilket blir en stor belastning för min mottagning.”  

 
Hur allmänläkare uppfattar psykiska problem och sjukdomar har en viktig roll i deras 
arbete med psykiskt sjuka patienter. Patienters egna uppfattningar om psykiska 
hälsoproblem har också en stor betydelse för utgången av behandlingen. Allmänläkare 
ser generellt på sitt arbete med psykiskt sjuka patienter som en del av deras tjänst. 
Oavsett hur detta arbete kan gestalta sig behandlar allmänläkare psykiskt sjuka patienter 
som alla andra patienter de möter i vården. En viss svårighet i kommunikationen mellan 
allmänläkare och patient kan dock noteras när det gäller vården av patienter med 
psykiska problem. Svårigheterna kan ibland ligga hos antingen läkare eller patienter och 
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ibland hos bägge parterna. Det finns allmänläkare som tydligt uttrycker sin osäkerhet 
och sitt ogillande av att arbeta med patienter med psykiska problem eftersom de 
uppfattar att ”de somatiska förändringarna är mer realistiska än de psykiska”. Negativa 
uppfattningar om psykiska problem förekommer också hos en del patienter vilket ställer 
ytterligare krav på läkare att skapa förståelse för den psykiska ohälsan innan själva 
behandlingen kan påbörjas. 
 

”Det förekommer fortfarande att människor i allmänhet betecknar de med psykiska 
problem som ”galen” och ”psykfall”. Även bland mina läkarkollegor finns det de som 
inte uppfattar patienter med psykiska problem som riktiga patienter och ser på dem som 
”psykfall som tillhör psykiatrin”. Det finns alltså allmänläkare som inte tycker om att 
ägna sin tid åt dessa patienter (när de kan remittera dem vidare)∗.” 
 

Patienters förväntningar på vården 
Allmänläkare konstaterar att patienter med psykiska hälsoproblem har varierande 
förväntningar på vården. De flesta förväntar sig framför allt en snabb och slutgiltig 
lösning på deras problem. Läkare uppfattar att många av de psykiska problem som de 
mött hos sina patienter är kroniska och kräver en lång och regelbunden behandling. Det 
händer dock ofta att patienter med dessa problem har svårt att acceptera och genomföra 
sådana långvariga terapier. En del av patienterna förväntar sig att deras läkare ska 
fastställa en somatisk diagnos eftersom de vänder sig till dem med somatiska symptom. 
Problemet är egentligen psykisk ohälsa som skapar somatiska problem. Vissa patienter 
som är medvetna att de inte mår bra psykiskt besöker sin läkare för att få lugnande 
medicin med syftet att endast kortsiktigt behandla symptomen. Några patienter som 
sedan tidigare har fått olika sorters psykofarmaka förväntar sig att läkaren även i 
fortsättningen ska skriva ut dessa mediciner till dem.  En del patienter med psykiska 
hälsoproblem förväntar sig ingen vård av allmänläkare utan endast remiss till 
specialistläkare. De kan också öppet vägra ta emot en allmänläkares vård om denne 
föreslår någon terapi. Det finns även de som inte har några särskilda förväntningar utan 
helt enkelt behöver någon form av hjälp. Att kunna samtala om sina problem utan att bli 
illa bemött har också många patienter som sin förväntning när de besöker sin 
allmänläkare. 

 
”Patienter med psykiska problem förväntar sig först och främst att läkaren ska lyssna på 
dem. Att läkaren inte ska vara barsk och dömande mot dem. De förväntas kunna 
kommunicera med sin läkare på ett normalt sätt och att den ska kunna förstå deras 
problem.” 
 

Allmänläkares förväntningar 
Många allmänläkare anser att deras erfarenhet och goda kännedom om flertalet av 
patienterna kan hjälpa dem i vården av patientens psykiska problem. Kommunikationen 
kan då vara mer öppen mellan läkaren och patienten eftersom patienten känner och 
litade på sin läkare. Allmänläkare förväntar sig dock inte att bara deras hjälpinsats ska 
vara avgörande i behandlingen av psykiskt sjuka patienter. De vet mycket väl att det 
beror på patienten själv, dennes omgivning och de allmänna sociala förhållanden som 
råder i patientens liv. Bland allmänläkare finns också de som skriver ut medicin som de 
inte förväntar sig ska lösa patienters problem i längden utan bara hjälpa dessa patienter 
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kortsiktigt. Allmänläkare förväntar sig att en del patienter pga. sin personlighet kommer 
att söka mer hjälp än andra. Det finns också läkare som inte har förväntat sig att den 
psykiska problematiken i primärvården skulle vara så stor. De var tvungna att 
komplettera sina kunskaper inom detta område under arbetets gång för att klara av 
arbetet. 
 

”När jag läste på läkarlinjen förväntade jag mig att allmänvården skulle ser annorlunda ut. 
Jag kunde inte föreställa mig att nästan var tredje patient skulle ha någon F diagnos 
(psykiatrisk diagnos)∗. Jag förväntade mig inte att mycket av mitt arbete skulle gå ut på 
att en gråtande patient kommer till min mottagning, att jag ägnar en viss tid åt att lyssna 
på den för att senare lägga till några väl valda ord efter vilket patienten lugn och glad gick 
sin väg. Det innebär mycket arbete för mig eftersom det tar mycket av min energi och jag 
är inte den typ av människa som är lämpad för det.”  
 

Patienters påverkan på allmänläkare 
Patienter med psykiska hälsoproblem kan ha väldigt stark psykisk påverkan på 
allmänläkare. En läkare förklarar varför och hur det kan hända:  
 

”Jag är en läkare, det är mitt yrke, men jag är också en människa och som människa har 
jag känslor. Jag känner med de patienter som mår dåligt men bara upp till en viss gräns. 
Som läkare kan jag inte gå över denna gräns för då beter jag mig inte längre 
professionellt. Men det är självklart att det psykiska tillstånd som patienter befinner sig i 
påverkar även mig, ibland positivt och ibland negativt. Hur jag påverkas kan skilja sig 
från den ena till den andra dagen och kan beror både på det förhållningssätt som patienter 
har mot mig och det förhållningssätt som jag har mot dem.” 
 

Läkare kan beröras av en patients svåra situation till den grad att de känner djup sorg 
och nedstämdhet. Patienters berättelser kan väcka funderingar hos läkare om hur de ska 
kunna hjälpa dessa patienter. Läkare kan reflektera långt efter mötet med en sådan 
patient och det händer att läkare tyngs av dessa funderingar även när de kommer hem. 
Ett annat sätt patienter med psykiska problem kan påverka allmänläkare är genom att de 
kan väcka en stark irritation. Det händer vanligen när patienter återkommer till 
mottagningen flera gånger med samma problem utan att de försökt följa läkarens råd 
eller att de tagit något eget initiativ att lösa problemet. Läkare känner sig ofta väldigt 
utmattade efter samtal med vissa psykiskt sjuka patienter. De upplever ibland även 
mycket negativ energi i mötet med några av dessa patienter. Det förekommer också att 
läkare får en känsla av misslyckande i de fall patienterna vägrar acceptera att deras 
problem är psykiskt utan istället håller fast vid sina somatiska symptom och kräver fler 
undersökningar. Det finns också en speciell sort av nedstämdhet och uppgivenhet hos 
allmänläkare som beror på insikten att de varken har tid eller möjligheter att erbjuda en 
komplett vård till patienter med psykiska problem. Psykosociala tjänster finns inte inom 
primärvården och all vård av psykiska hälsoproblem är lämnad åt dem.  
 
Att hålla ett visst emotionellt avstånd i kontakten med psykiskt sjuka patienter är viktigt 
för de flesta allmänläkare. Ändå är det väldigt svårt för de flesta läkare att skydda sig 
från de väldigt krävande patienterna. Det emotionella engagemang som allmänläkare 
lägger i sitt arbete med en del psykiskt sjuka patienter uppfattas som extra ansträngande 
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och utmattande vilket ofta skapar behov hos allmänläkare för en extra lång avkoppling. 
Familjeliv, sociala kontakter och olika fritidsaktiviteter är läkares sätt att koppla av från 
arbetet.  
 

Förekomst av stigma kring psykiska sjukdomar 
Synen på psykiska problem och sjukdomar har redan berörts när de väsentliga dragen i 
kontakten mellan allmänläkare och psykiska patient redovisades. I frågan om 
förekomsten av stigman kring psykiska sjukdomar uppdagades flera olika uppfattningar. 
Dessa uppfattningar kan placeras på olika ställen i ett kontinuum från inget stigma till 
väldigt mycket stigma. Även om ingen läkare uppfattar att stigma helt har försvunnit 
påpekas det att kriget i Kroatien var en vändpunkt när det gäller förändringen av synen 
på psykiska sjukdomar som skamliga. En läkare förklarar så här. 
 

”Stigman kring psykiska sjukdomar förekommer mindre och mindre. Kriget hade en 
avgörande roll i detta. Innan kriget var situationen helt annorlunda. Människor hade 
varken behandlats så mycket inom psykiatri eller ätit så mycket psykofarmaka. Nu är det 
ett mode att gå till en psykiater. Och det finns inte heller någon skam i att berätta att man 
är nervös och retlig, att man inte kan sova och att man behandlas inom psykiatrin. Var 5:e 
till 7:e patient gå till psykiater för vård.” 
 

Krigsupplevelser var traumatiska för hela befolkningen i det drabbade området. Antalet 
människor med psykiska problem har ökat efter kriget. Denna mängd av psykiska 
problem har också lett till en mer öppen syn på psykiska sjukdomar. Många patienter 
söker sin läkare just för att få hjälp för psykiska problem. Tillgängligheten till psykiater 
och psykolog har också blivit något bättre. Dessutom fungerar många med psykiska 
problem ändå bra och har ofta familjeliv. Vissa människor kan med fastställandet av en 
psykiatrisk diagnos av psykiskt trauma som är orsakat av kriget få vissa ekonomiska 
förmåner. Allt detta ger många anledningar till att söka vård och få psykiska problem 
erkända. (Detta redovisas mera senare i resultatet) 
 
Även om synen på psykiska problem och sjukdomar är mer öppen uppmärksammar 
några allmänläkare att det finns patienter med psykiska hälsoproblem som söker hjälp 
väldigt sent pga. skamkänslor. Det finns patienter som har svårt att prata om sina 
problem eller pratar om dem väldigt försiktigt och endast bakom stängda dörrar. Vissa 
patienter accepterar inte psykofarmaka och uppfattar remitteringen till psykiatri som ett 
personligt misslyckande. Det finns också en grupp patienter som helt vägrar ta emot 
hjälp och inte erkänner sina psykiska sjukdomar. De kan endast acceptera en somatisk 
lösning på sina hälsoproblem. Det handlar framför allt om äldre och väldigt lågt 
utbildade människor.  
 
Vissa allmänläkare har också svårigheter att behandla patienter med psykiska 
sjukdomar. Det leder till att de engagerar sig så lite som möjligt i dessa patienter. De 
remitterar helst patienter med psykiska problem vidare till en psykiater. En del 
allmänläkare erkänner helt enkelt att de saknar känslan för hur psykiskt sjuka patienter 
ska behandlas. Andra läkare som inte har samma svårigheter påpekar att problemet 
egentligen ligger i hur vissa av deras läkarekollegor uppfattar psykiska sjukdomar.  
Läkarna som har svårigheter med vården av patienter med psykiska hälsoproblem kan få 
stöd och hjälp genom s.k. ”Balintgrupper”. I studien undersöktes dock inte om läkarna 
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hade erfarenhet av delta i Balintgrupper.  En allmänläkare berättar om syftet med dessa 
grupper: 
 

”Balintgrupper är ett slags terapigrupper som används av läkare för att gemensamt göra 
en psykisk analys av de egna svårigheterna i arbetet, t.ex. för att kunna hitta anledning till 
svårigheter som en läkare upplever i arbetet med en psykisk eller en cancerpatient. Själva 
patienten är ofta inte problemet, i de fallen, utan just dessa sorters sjukdomar som läkaren 
har svårt att ta sig an pga. en egen rädsla.”  

 
Sammanfattning 
Bemötandet av psykiskt sjuka patienter är väldigt krävande och ansträngande för 
allmänläkarna. Längre tid behövs för samtal med dessa patienter jämfört med andra 
patienter eftersom samtalet är mer ingående. Det finns dock en ovilja hos många läkare 
att tillämpa detta arbetssätt eftersom detta inte är en arbetsmetod de är bevandrade i. 
Läkarna upplever dessutom en osäkerhet i arbetet med psykiskt sjuka patienter för de 
kan ofta vara svåra att behandla. Patienterna söker ofta vård för somatiska symptom 
men har egentligen en psykosomatisk sjukdom. Behandling med psykofarmaka kan vara 
ineffektiv både för att den helt enkelt inte fungerar och för att patienter inte använder 
medicin som läkaren ordinerat. Patienter förväntar sig vanligen en snabb och slutgiltig 
lösning på sina problem. Detta är inte möjligt eftersom problemen ofta är kroniska 
vilket läkare försöker förmedla till patienten. För många allmänläkare är dessa samtal 
väldigt mödosamma. Allmänläkare saknar också verktyg att klara av de djupa känslor 
och funderingar som psykiskt sjuka patienter kan väcka hos dem. Tidigare erfarenheter 
vid behandling av psykiska problem och god kännedom av patienten kan ändå 
underlätta en läkares kommunikation med psykiskt sjuka patienter. En del läkare och 
patienter har en stigmatiserad syn på psykiska sjukdomar och/eller olika rädslor 
kopplade till dessa problem. Detta hindrar en öppen kommunikation dem emellan och 
försvårar behandlingen. De psykiska trauman som många patienter upplevt under kriget 
påverkar dock att många fler erkänner psykiska problem och söker vård för dem. 
 
3. Vården av patienter med psykiska hälsoproblem 
 
Den tredje delen av resultatet fokuseras på de erfarenheter allmänläkare har av 
behandling av patienter med psykiska hälsoproblem. Allmänläkares utsagor i denna del 
handlar framför allt om det arbetssätt de tillämpar i vården av patienter med de vanligast 
förekommande psykiska problemen. Här redovisas således de psykiska hälsoproblem 
som allmänläkarna har mött i sitt arbete, vad behandlingen av patienter med psykiska 
besvär består av, allmänläkarnas uppfattningar om kvaliteten på primärvården av 
psykiskt sjuka patienter, vad allmänläkarnas arbete grundas på då de behandlar psykiskt 
sjuka och förbättringsmöjligheter inom primärvården vid hanterande av psykiska 
problem.  

 
Förekommande psykiska hälsoproblem 

Det förekommer ett brett spektrum av olika psykiska problem bland befolkningen som 
förorsakats av kriget som pågick i det här området i början på 90-talet. Att leva under 
krigsomständigheter innebär en kronisk stressupplevelse. En allmänläkare påpekar att 
krig i allmänhet är ”den värsta möjliga stressupplevelse i en människas liv”. Denna 
läkare förklarar hur det var att leva i det här området under kriget: 
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”Det innebär att du ser andras lidande, att du lyssnar på de hemska ljuden (av bomberna 
som faller)∗, att du kämpar för ditt eget liv samtidigt som du lever som ett djur i 
skottlinjen och hela tiden undrar du från vilket håll du kan vara träffad av skottet. Och allt 
detta händer även om du själv varken har sagt något eller gjort någon illa.”  
 

Krigets efterverkningar känns väldigt mycket i befolkningen även 15 år efter det att 
eldstriderna har upphört. Kriget förorsakade inte endast en djupt traumatisk upplevelse 
hos befolkningen när det pågick. Det skapade dessutom en enorm förstörelse av 
materiella tillgångar i området. Den direkta konsekvensen av detta är en ekonomisk 
nedgång i området jämfört med tiden före kriget samtidigt som befolkningens storlek är 
detsamma eller större efter kriget. Kriget tog alltså inte bara bort många människors liv 
utan även tusentals av arbetstillfällen och därmed förändrade det människors liv på flera 
sätt. Det skapade ett förlängt trauma eftersom människor blev psykiskt utmattade av 
både själva krigsupplevelserna och den försämrade ekonomin efter kriget.  De flesta av 
allmänläkarna uppmärksammar hur omfattande konsekvenserna är av 
efterkrigstraumana. De ser det genom alla patienter som besöker dem med psykiska 
problem. 
 

”Specifikt för det här område som var drabbat av kriget är arbetslöshet och fattigdom. 
Många företag är nedlagda och många människor har blivit uppsagda. Det handlar om en 
stor population i arbetsför ålder som sitter hemma. Hos en människa som fortsätter sitta 
hemma när den faktiskt har en god arbetsförmåga finns förutsättningar för utveckling av 
psykisk ohälsa. En lång period av arbetslöshet kan verkligen göra människan psykiskt 
sjuk.” 

 
En annan aspekt som spelar en viktig roll för befolkningens ekonomi i hela landet är 
förändringen av landets samhällsekonomiska skick. Innan kriget började, vilket var 
1991, tillhörde Kroatien före detta Jugoslavien. Då rådde socialism med ett brett och 
starkt socialt välfärdsystem. När Kroatien blev ett självständigt land 1992 började också 
en process i vilken den breda sociala välfärden gradvis började minska och det 
ekonomiska systemets förändringar var inriktade mot kapitalism dvs. privatiseringen av 
statsägda företag och organisationer samt införande av marknadsekonomi. En 
allmänläkare förklarar konsekvenserna av denna förändring i samhället. 
 

”Jag har länge jobbat som läkare och det som jag märker de senaste åren är att människor 
i allmänhet har blivit mer ovänliga. Systemet har ändrats, från socialism till kapitalism… 
vi har hamnat i en tidig och outvecklad kapitalism och det ser inte ut som i Sverige där 
den sociala aspekten är betonad. Tvärt om, här har det hänt en snabb sortering av 
människor enligt klasskillnader, de som har allt och de som gräver i containern… det är 
faktum att många människor är missnöjda med dagsläget och de minns de gamla tiderna 
när de ändå hade något arbete som var säkert samt en trygg hälso- och socialförsäkring. 
Idag finns det inga garantier, varken för arbete eller för hälso- och socialförsäkring, 
ingenting. Nu minskar de rättigheter som människor en gång hade med varje kommande 
dag samtidigt som alla möjliga typer av ansvar och avgifter blir större och större. Den 
frustration som människor känner syns i deras beteende. De har blivit hårda, avundsjuka, 
retliga och ovilliga att hjälpa varandra.” 

 

                                                 
∗ Författarens anmärkning 
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Konsekvenserna på befolkningens psykiska hälsa av dessa personliga, sociala och 
ekonomiska förändringar i området sedan kriget kommer till uttryck genom PTSD, 
depression, olika ångestrelaterade problem, psykosomatiska problem, en del somatiska 
sjukdomar och i några fall psykos. Alkohol- och drogmissbruk förekommer också men 
kopplas inte så tydligt med kriget. Det är framför allt psykiska trauman och 
psykosociala problem som allmänläkare uppmärksammar och beskriver som specifika 
för sitt arbetsområde. Vissa av dem framhåller att den region där de arbetar och bor, 
dvs. östra Slavonien och Baranja, förmodligen skiljer sig till viss grad från de mer 
centrala delarna av landet där det ekonomiska läget är betydligt bättre och kriget aldrig 
ägde rum.  
 
De psykiska hälsoproblem som allmänläkare oftast möter i sitt arbete är framför allt 
depression och ångestrelaterade problem (särskilt panikångest), stressrelaterade problem 
(särskilt PTSD och utbrändhet), alkohol- och drogmissbruk (särskilt alkoholmissbruk), 
svåra somatiska sjukdomar som t.ex. olika typer av cancersjukdomar där psykisk vård 
behövs och schizofreni. Psykiska problem som förekommer hos barn och ungdomar är 
emotionell omognad, hyperaktivitet, beteendeproblem och kriser hos adolescenter och 
ibland även drogmissbruk. Schizofreni, maniska och depressiva episoder och svår 
depression behandlas inte av allmänläkare utan remitteras direkt till psykiater.   
 
Depression och psykosomatiska problem kommer väldigt mycket till uttryck hos äldre 
patienter. En allmänläkare vars patientpopulation framför allt består av äldre patienter 
nämner att 80 % av hans äldre patienter har något slags psykofarmaka utskriven vid 
sidan om andra läkemedel. Det finns en vanlig uppfattning hos allmänläkare, att äldres 
ensamhet och de besvärliga sociala förhållanden som råder i vissa familjer där äldre 
människor finns skapar psykisk ohälsa hos äldre. Äldre patienter söker då ofta vård för 
somatiska problem. En läkare säger: 

 
”Jag anser att bakom de depressiva tillstånd som förekommer hos geriatriska patienter, 
bakom det missnöje som de visar för vården, bakom deras ständiga sökande efter någon 
diagnos och sjukdom, ligger faktiskt ett stort behov att prata med någon. Psykosomatiska 
problem är anledningen till deras besök hos mig.” 

 
Depression och ångestrelaterade sjukdomar förekommer ofta från 40-årsåldern och 
uppåt. Denna grupp består vanligen av kvinnor. Det är dessutom den åldersgrupp där 
psykosociala problem är vanligast. Män i yngre vuxenåldern och medelåldern söker 
mest för PTSD. Många högutbildade i yngre vuxenåldern som är på väg i karriären 
behöver vård för utmattning pga. kronisk arbetsstress. Allmänläkare uppmärksammar 
också ett högt antal av olika cancersjukdomar. Cancersjuka patienter har också behov av 
psykisk vård. Läkare påpekar att ökningen av antalet cancersjuka under åren efter kriget 
har varit dramatisk. Många av dem undrar om det inte finns en koppling mellan 
omfattningen av cancersjukdomar och den kroniska stressen som skapats av kriget. 
Även bland läkare finns de som drabbats av cancer.  

 
Allmänläkare uppskattar andelen patienter med psykiska hälsoproblem inom sin 
population väldigt olika. De flesta uppskattar att de har mellan 30 till 50 % patienter 
med psykiska hälsoproblem inom populationen. Det förekommer också uppskattningar 
som är mer avvikande t.ex. endast 15 % eller upp till 80-90 %.  
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Under tiden när denna undersökning gjordes pågick processen att införa en elektronisk 
journalföring. Läkare hade redan ett elektroniskt system för behandling av 
administrativa uppgifter men sina anteckningar förde de fortfarande in i patientjournaler 
som var i pappersform. 
 

Vad utgör allmänläkares behandling av patienter med psykiska hälsoproblem? 
Hjälpen patienter med psykiska problem får av allmänläkare beror först och främst på 
karaktären av problemen. Men huvuddragen i arbetssättet för allmänläkare är ändå 
entydiga. I första hand kommer samtalet med patienten, sedan skriver läkare ut medicin 
och det tredje steget är remittering till specialistläkare dvs. psykiater. Remitteringen till 
specialistläkare är faktiskt basen för vården av psykiska hälsoproblem även om 
allmänläkare behandlar de flesta av dessa patienter inom primärvården utan att skicka 
dem vidare för specialistvård. Vanligen remitterar allmänläkare endast de svårare fallen 
till specialistläkare men ibland remitterar de även patienter direkt till en specialistläkare 
om patienten inte vill bli behandlad av dem. Eftersom remitteringen till specialistläkare 
ändå är basen i den psykiska vården ger det också möjlighet för de läkare som inte vill 
eller inte orkar engagera sig i vården av dessa patienter att direkt remittera dem till 
psykiater. Psykotiska patienter remitteras alltid direkt till psykiater. 
 
De verktyg som allmänläkare själva kan tillämpa i behandlingen av psykiskt sjuka 
patienter är endast samtal och medicinering. Samtalet används av läkare för att kunna 
sätta sig in i patienters livssituation och försöka hitta någon lösning för dem. 
Allmänläkare uppfattar också att det är viktigt att lyssna på patienter och ge dem 
utrymme att berätta om sitt problem eftersom det kan vara av stor betydelse för 
patienters återhämtning. I samtalet försöker allmänläkare även att normalisera patienters 
problem och ge dem några praktiska råd. En läkare förklarar varför det är viktigt att 
normalisera patients situation. 
 

”Vi läkare försöker lära patienter att det är normalt att människan upplever svåra stunder i 
livet när livet bara stannar av och människan inte längre orkar kämpa vidare. Problemet är 
att människor i allmänhet förväntas sig att alla deras problem ska lösas av läkare, tabletter 
och injektioner. De har inte lärt sig tänka på ett annat sätt.” 

 
En allmänläkare kan ha 3-5, ibland 7 patienter per dag som behöver ett längre samtal för 
att komma åt problemets kärna och få klarhet i problemets etiologi. De 10 minuter 
läkare i normalfallet har per patient är ofta otillräckliga. Även om en del av 
allmänläkare ibland bokar särskilda tider för att kunna genomföra ett längre samtal med 
vissa psykiskt sjuka patienter kan de inte riktigt unna sig att göra det ofta eftersom de 
har 50-60 patientbesök per dag. Det första samtalet med psykiskt sjuka patienter kan 
vara något längre men redan det andra och tredje är kortare och inom tidsramen för 
patientbesök.  
 
Allmänläkare gör i sitt samtal med patienten en bedömning av hur mycket patienten kan 
hjälpas av samtalet. Om samtal inte tros hjälpa patienten kan läkaren skriva ut medicin. 
Ibland kan det också vara nödvändigt att sjukskriva patienten. Vilka psykofarmaka som 
ordineras beror på typen och graden av det psykiska problem som har utvecklats. En 
läkare rekommenderar patienter med lättare psykiska problem användning av 
örtmedicin och vila. Den vanliga proceduren är dock att allmänläkare ordinerar antingen 
anxiolytika eller antidepressiva. Anxiolytika skrivs ut för en kort tid 7-15 dagar. Om 
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behandlingen med anxiolytika inte fungerar, då ordineras antidepressiva antingen av 
allmänläkarna själva eller av specialistläkare efter det att patienten har remitteras till en 
sådan för konsultation. När patienter behandlas med antidepressiva bokar läkare tid med 
dem månadsvis för att följa upp behandlingen som normalt varar i sex månader. 
 
Det finns en oro hos allmänläkare för en omfattande användning av psykofarmaka. De 
varnar särskilt för en stor förbrukning av lugnande läkemedel typ anxiolytika. Under 
kriget skrevs mycket lugnande läkemedel ut av allmänläkare. Denna trend har fortsatt 
även efter kriget. Läkare vet att dessa psykofarmaka skapar beroende hos de patienter 
som använder dem länge och därmed duplicerar deras problem. Vissa allmänläkare 
uttrycker sin motvilja att skriva ut anxiolytika till sina patienter med psykiska problem 
för att de uppfattar denna medicin som narkotika. Problemet är bara att de inte har något 
annat att erbjuda till de patienter som rapporterar tillfälliga ångestproblem.  Dessutom 
resulterar remitteringen till psykiater nästan alltid i ordination av flera psykofarmaka. Så 
här berättar en allmänläkare om de möjligheter som finns i vården av psykiska 
hälsoproblem. 
 

”Det finns inte mycket jag kan göra för patienter med psykiska problem. Som mest kan 
de få ett samtal, några få råd och något lugnande läkemedel så att de kan sova och vila ut 
sig. De kan varken erbjudas någon terapi eller undersökning. Det finns inte.” 
 

Kvalitén på behandlingen av psykiskt sjuka  
Allmänläkare behandlar således patienter med psykiska hälsoproblem huvudsakligen 
med medicin. Hur framgångsrik denna terapi kommer att bli beror på flera faktorer bl.a. 
problemets karaktär och patientens beteende. Hur patienter reagerar på medicinen och 
hur noga de följer läkares anvisningar för användning av medicin spelar en viktig roll. 
En del av patienterna använder den ordinerade medicinen, en del använder den inte 
regelbundet och en del använder den inte alls.  Det förekommer ofta att patienter 
återbesöker allmänläkare i dåligt tillstånd eftersom de har slutat eller inte använt 
medicinen. Flera allmänläkare konstaterar att samtidigt som medicinterapin kan vara bra 
till en viss del och kan hjälpa patienter att bli av med vissa symptom kan den skapa 
andra problem dvs. biverkningar hos patienter. Allmänläkare anser ändå att de nya 
antidepressiva läkemedlen kan rekommenderas till patienter med allvarligare 
depressioner pga. att de är av god kvalité. En vanlig uppfattning är att vissa psykiska 
problem beror på en dålig kemi i hjärnan. Därför måste dessa sjukdomar behandlas med 
medicin. En läkare förklarar behovet att ordinera psykofarmaka så här:  
 

”Det finns patienter med psykiska problem som inte vill använda medicin och vill försöka 
lösa problemet på eget hand. Det finns psykiska problem som kan lösas utan medicin. 
Men det finns också psykiska problem som faktiskt förekommer pga. dålig kemi hos 
patienten under denna tid. Den kemiska obalansen måste då behandlas med psykofarmaka 
som t.ex. något slags serotoniniskt läkemedel. Jag som läkare har som uppgift att förklara 
för patienten som inte känner till det att de inte kommer att lyckas lösa problemet med sin 
egen vilja. Att de helt enkelt måste använda någon mer eller mindre bra kemi som 
kommer att ge bra effekt till en viss del. Hur skadlig denna kemi blir är en annan fråga. 
Men kemi behandlas med kemi.”  
 

Det förekommer emellertid en del psykiska problem i primärvården där allmänläkare 
anser att det egentligen finns behov av något annat än psykofarmaka och läkarvård. En 
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läkare uppmärksammar att ”40 % av patienterna behöver psykologisk hjälp och samtal”. 
Det framhålls av läkare att det tillhör livet att plötsligt befinna sig i livssituationer som 
är svåra att hantera. Dessa situationer kan i längden skapa psykisk ohälsa. Patienter som 
är i sådana situationer behöver framför allt någon form av psykologiskt stöd. Läkare 
nämner äldre patienter som är alienerade och frekvent söker vård, patienter med svåra 
familjeproblem, patienter som kämpar med en svår sjukdom, medelålders människor 
som är arbetslösa, patienter som är utbrända och har svårt att ladda om, patienter som är 
mobbade på sina arbetsplatser, studenter som mår dåligt pga. stress, ungdomar vars 
föräldrar har skilt osv. Läkare önskar att patienter med dessa problem kan få möjlighet 
till stödsamtal eller någon form av psykoterapi innan problemen blir för allvarliga och 
får fäste. Flera läkare föredrar att dessa patienter får möjlighet att samtala med någon 
psykolog eller psykoterapeut innan beslutet om medicinering fastställs. Men 
verkligheten i vården av psykiska problem ser annorlunda ut. Här berättar en läkare om 
detta. 
 

”Jag har inte tid för ett längre samtal med patienter. Jag skulle säkert kunna lösas massa 
saker om jag bara kunde lyssna längre på patienten. Genom att lyssna på varje patient 
skulle jag kunna höra vad han faktiskt har för problem, vilket egentligen inte behöver ha 
någon koppling till hans hälsa. Vårt samtal kunde kanske hjälpa patienten att känna sig 
lite avlastad och en remittering till specialistläkare skulle inte behövas. Ändå, det enda 
som flera av mina kolleger, och ibland även jag själv, gör är att vi skriver ut medicin eller 
en remiss utan att vi ens ser patienten i ögonen, medan de flesta av patienterna egentligen 
vill bli hörda av oss.”  

 
Allmänläkare upplever att deras förhållningssätt i arbetet med patienter med psykiska 
hälsoproblem i en stor grad styrs av de regler som råder i det kroatiska hälsosystemet 
och den budget som de får av HZZO för arbete med sin patientpopulation. Det är viktigt 
för allmänläkare, ekonomiskt sett och enligt rådande vårdpolitik, att ha många patienter 
i sin population men att kostnaderna per patient blir låga. Reglerna och budgeten är 
sådana att allmänläkare endast kan erbjuda ett kort samtal och medicin till patienter med 
psykiska besvär. För något mer finns inte tid eller resurser till. Några psykosociala 
tjänster är inte heller inkluderade i primärvården. Flera allmänläkare konstaterar dock 
att många av de psykiska problem som förekommer inom primärvården inte kan 
behandlas på ett bra sätt med hänsyn till de regler och den budget som finns tillgänglig. 
Mycket ansvar för att lösa det psykiska problemet överlämnas åt patienten. Även om de 
flesta allmänläkare kan uppmärksamma nackdelarna med ordination av psykofarmaka, 
som t.ex. biverkningar och utveckling av beroende, tillämpas psykofarmaka som den 
grundläggande hjälpen i vården av psykiska hälsoproblem. Detta trots att många läkare 
inte tycker att detta sätt att handla ger bra kvalité i behandlingen.  
 

På vilken grund vilar allmänläkares vård av psykiska problem? 
Medan hälsodepartementet i stort sett bestämmer reglerna och budgeten för en 
allmänläkares arbete finns det lite olika uppfattningar om vad de faktiskt grundar sitt 
arbete på, då de behandlar patienter med psykisk ohälsa. Hur tungt väger läkares 
förvärvade kunskap under utbildningen jämfört med deras erfarenheter av att behandla 
psykiskt sjuka patienter? Bägge delarna uppfattas av läkare som betydelsefulla, några 
grundar sitt arbete mer på den grundläggande kunskap de fick under läkarutbildningen 
medan andra anser att deras arbetserfarenheter är mer avgörande för hur de ska 
behandla sina patienter med psykiska problem. Kunskapen är grunden i allmänläkares 
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arbete med psykiska problem men flera av läkarna är missnöjda både med mängden och 
med typen av kunskap som de fick om den psykiska hälsoproblematiken i sin 
läkareutbildning. Detta missnöje uttrycker både de som avslutade sin läkareutbildning 
för 20 år sedan och de som avslutade denna utbildning för 5-10 år sedan. Under 
läkarutbildningen för 20 år sedan lärdes både psykiatri och psykologi ut på ett sätt som 
utgick från taxonomin av olika sjukdomar. Läkare fick väldigt bra kunskap i 
klassifikation av sjukdomar och medicinterapi men de fick nästan ingen kunskap om 
psykoterapeutiska tillvägagångssätt. Denna kunskap försummades väldigt mycket även 
om det fanns alternativ att välja sådana ämnen inom forskarutbildningen efter avslutad 
läkarutbildning.  
 
En av de yngre läkarna uppmärksammade under sin AT-tjänst att dennes förvärvade 
kunskap i psykiatri under läkarutbildningen inte var tillräckliga med hänsyn till hur 
många patienter med psykiska besvär som förekom inom primärvården. Därför kände 
sig läkaren tvungen att komplettera sina kunskaper just kring denna hälsoproblematik. 
Specialiseringen i familjemedicin som nyligen har genomförts av många läkare gav dem 
bredare och nyare kunskaper i behandlingen av psykiskt sjuka patienter vilket 
inkluderade kunskaper i samtalsterapi. Införandet av den obligatoriska 
kompetensutvecklingen för alla läkare i Kroatien påverkar att läkares medvetenhet om 
psykiska problem och psykisk vård ökar. Flera av allmänläkare anser dock att det 
fortfarande inte finns tillräcklig med möjligheter för kompetensutbildning som är 
inriktade mot varierande psykiska problem och behandlingar.  
 
De allmänläkare som anser att erfarenheten är ledande i deras arbete med psykiskt sjuka 
patienter påpekar att just erfarenheten ger känslan för hur de kan arbeta med dessa 
patienter och vad kan göras. Att arbeta mycket med patienter som tillhör en viss 
åldersgrupp blir ofta källa till en stor mängd kunskap om problem som förekommer i 
just denna grupp. Detta underlättar också läkares kommunikation med den 
patientgruppen. En läkare som har arbetat länge med skolbarn och ungdomar ser just 
denna långvariga erfarenhet som en avgörande faktor för att patienterna är väldigt öppna 
i sin kontakt med denne. Arbetslivserfarenheten och en god kännedom om patienten 
hjälper allmänläkare att hitta hur de ska gå tillväga i varje enskilt fall. En allmänläkare 
förklarar varför detta är så viktigt. 
 

”Mitt sätt att arbeta med psykiskt sjuka patienter är trots allt resultatet av mina 
erfarenheter i vården av dessa patienter. Teori ger endast en allmän kunskap både i 
medicin och i andra områden. Att närma sig en patient handlar emellertid om att tillämpa 
ett individuellt tillvägagångssätt. Människor skiljer sig i sina reaktioner på olika 
livsproblem… Jag måste känna min patient väl för att kunna vägleda den och ge de råd 
som den skulle kunna acceptera.”  
 

Att kunna känna sina patienter väl är någonting som är väldigt specifikt för just 
allmänläkare. Allmänläkare uppfattar det som sin fördel i arbetet framför andra läkare i 
sjukvården. Flera allmänläkare har känt sina patienter under en lång tid eftersom de har 
arbetat på en och samma vårdcentral i åratal, upp till 15-35 år. De känner i vissa fall 
även hela familjer vilket ger dem möjlighet att se en patients problem i ett bredare 
sammanhang och på det sättet få förståelse för patientens ohälsa. Den långvariga 
kontakten underlättar också för allmänläkare att förmedla sina råd och sin vård till 
patienter samt att det ökar chanserna att patienter ska acceptera den. 
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Förbättringsmöjligheter i behandlingen 

Allmänläkare har mängder av olika förslag som kan förbättra primärvården med 
avseende på psykiska hälsoproblem. För att kunna erbjuda patienter med psykiska 
hälsoproblem något mer än endast läkemedel önskar flera allmänläkare att det finns en 
offentligt anställd psykolog och/eller psykiater inom vårdcentralerna. Då kan 
allmänläkare komplettera sin vård av dessa patienter på ett bra sätt genom att 
rekommendera sina patienter att besöka psykolog/psykiater. Ett annat förslag är att en 
psykolog och/eller psykiater besöker allmänläkares mottagning 1-2 ggr om veckan och 
ta emot några patienter. Allmänläkare baserar dessa förslag på det behov som de ser hos 
sina patienter.  
 
Bland allmänläkare finns många som har viljan att själv fördjupa sig mer i patienters 
problematik. De behöver dock mer tid per patient för att genomföra detta. Med tanke på 
att många mediciner kan ge biverkningar anser läkare att samtal kan vara en lämpligare 
behandlingsmetod än ordineringen av medicin. Läkare önskar att de har tid att forma 
små patientgrupper. De vill samla in patienter med samma eller liknande psykiska 
problem för att arbeta med dem i grupp. För att organisera detta behöver de mer tid i sitt 
arbete. Ett sätt för allmänläkare att skapa mer tid för sina patienter är att minska 
storleken på sin patientpopulation. Eftersom en läkares lön i stort sett är beroende av 
antalet patienter de har kan endast ett bättre avtal med HZZO, dvs. bättre betalning per 
patient, hjälpa mot detta. 
 
Förslag att allmänläkare ska arbeta med hela familjer finns också. Flera allmänläkare 
anser att vissa patienters behandling kan gynnas genom att deras familj inkluderades i 
behandlingen.  Läkare önskar även att kommunen eller de lokala föreningarna 
organiserar aktiviteter för patienter med psykiska problem. Allmänläkare anser att det 
finns ett stort behov för integrering av andra vård- och socialtjänster inom primärvården 
som t.ex. fysioterapeut, kurator, psykolog, psykiater och andra. Läkare kan då 
samarbeta och koordinera sin vård av psykiskt sjuka patienter med dessa vårdgivare. 
Allmänläkare har inte i dagsläget kontakt med någon av dessa tjänster. Läkare önskar att 
de kan forma program som är mer avpassade för patienterna, t.ex. med tjänster från 
andra vårdgivare och lokala myndigheter och organisationer. 
 
Flera läkare önskar att någon form av psykoterapeutiskt arbete görs inom primärvården. 
Det uppfattas vara ett bättre alternativ än att alltid remittera patienter med psykiska 
problem till psykiatrin. Vissa läkare brukar försöka genomföra stödsamtal i sitt arbete 
med psykiskt sjuka eftersom de bedömer att remitteringen till psykiatrin inte är en 
lämplig åtgärd för en del patienter. Dessa läkare önskar få mer kompetensutvecklingen i 
olika samtalsterapimetoder. En allmänläkare som är insatt i beteendeterapi ser behov av 
bredare tillämpning av den i primärvården.  
 

”Jag tycker att beteendeterapeutiskt tillvägagångssätt borde tillämpas mer och inte endast 
i behandlingen av vissa psykiska problem utan även i behandlingen av patienter med t.ex. 
kardiovaskulära sjukdomar, vid fetma just för att kunna hjälpa patienter att ändra sitt 
beteende och sin livsstil. Men det finns egentligen ingen tid för preventivt arbete eftersom 
mottagningen är överbelastad med massa kroniska patienter.”  
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Sammanfattning 
Allmänläkares utsagor i denna del visar att kriget har skapat mycket lidande hos 
befolkningen och enorma materiella förluster. Detta framkommer i de psykosociala 
problem och psykiska trauman som patienterna ofta berättar om. Befolkningens 
beteende har även förändrats pga. stora sociala och ekonomiska förändringar som 
skedde i landet. De psykiska problem människor vanligtvis besväras av är depression, 
ångest- och stressrelaterade problem. Det förekommer väldigt varierande uppskattningar 
kring omfattningen av psykiska problem läkare mött inom sin mottagning. Den hjälp 
som psykiskt sjuka patienter kan få i den primära sjukvården består av ett kort samtal, 
psykofarmaka och eventuellt remittering till psykiater. En mängd svårigheter kopplas 
med dessa behandlingsalternativ. En svårighet är att läkare saknar tid för den typ av 
samtal som psykiskt sjuka patienter behöver. Den andra är att det finns en del problem i 
behandlingen med psykofarmaka som t.ex. medicinens biverkningar eller att medicinen 
inte ger väntad effekt. Allmänläkares erfarenheter av vården av psykiska problem ger 
dem insyn i de svårigheter som förekommer i den och kunskap om hur detta kan 
förbättras. Flertal psykiskt sjuka patienter bör, enligt läkare, få möjlighet till en kort 
samtalsterapi inom primärvården. Det betonas dock att allmänläkare varken har makten 
eller budgeten att genomföra en sådan förändring. Det ifrågasattes om läkarutbildningen 
de fick gav tillräckliga kunskaper för behandling av psykiska problem. Läkares utsagor 
pekar på en avvikelse mellan läkares uppfattningar om bra vård och hur det i praktiken 
ser ut. De anser att de har stora problem att ge bra vård till psykiskt sjuka. 
 
4. Samarbetet med psykiater och psykolog 
 
I fjärde delen av resultatet uppmärksammas allmänläkares möjligheter för kontakt och 
samarbete med psykiater och psykolog i vården av patienter med psykiska 
hälsoproblem. Här redovisas om remittering av psykiskt sjuka patienter till 
specialistvård, psykologers (och psykiatrers) position i hälso- och sjukvårdsystemet och 
allmänläkares uppfattningar om fördelar med integration av psykologer inom 
primärvården. 
 

Remittering av psykiskt sjuka patienter till specialistvård 
Den enda kontakt som allmänläkare har med specialistvården dvs. psykiatrer är via 
remissförfarandet. Något konkret samarbete eller kontakt där allmänläkare diskuterar 
patientfall med psykiater finns inte. Specialistvården som hanterar psykisk ohälsa finns 
endast på sjukhusets psykiatriavdelning. Allmänläkare remitterar följande patienter till 
psykiater: de patienter som är psykotiska eller maniska, de som har svår depression, de 
som vill ha bedömning av arbetsförmågan pga. psykisk sjukdom (vilket alltid måste 
göras av en psykiater), de som är svåra att behandla inom primärvården eller väldigt 
ofta söker vård hos allmänläkare och de som endast vill bli behandlade av en 
specialistläkare och vägrar allmänläkarnas hjälp. Allmänläkare remitterar nästan aldrig 
till psykolog. Praxis är att endast psykiater gör det. Även psykiater remitterar väldigt 
sällan till psykolog. Psykolog används endast i vissa fall när patienter är inlagda på 
sjukhus.  Varje remittering till psykiater går via allmänläkare. Det finns ingen 
tidsbeställning hos psykiater. När patient får remiss kan den gå direkt till psykiater och 
bli konsulterad av den samma dag eller dagen efter. På det sättet är psykiatritjänsten 
väldigt tillgänglig. Det finns dock problem med överbelastningen av psykiatritjänsten 
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särskilt pga. stort antal patienter med depression förorsakade av psykosociala problem 
och de som söker undersökning för PTSD.  
 
De psykiatrer som arbetar på sjukhuset tar emot alla remitterade patienter från staden 
och dess omgivning för undersökning. Det har redan tidigare nämnts i resultatet att 
behandling av patienter med psykisk ohälsa i primärvården egentligen baseras på 
remitteringen till specialistvården. De flesta patienter som remitteras till psykiatrin blir 
dock väldigt besvikna med bemötandet och behandlingen de får av de psykiatrer de 
möter. Patienter beskriver alltid deras besök hos psykiatern på ett och samma sätt till 
sina läkare. Psykiater lyssnar inte så mycket på vad patienter har att säga utan skriver ut 
ett eller flera läkemedel åt dem och skickar dem tillbaka till deras läkare. En 
allmänläkare förklarar utgången av patienters remittering till psykiatrin så här: 
 

”Eftersom psykiatrerna på sjukhuset är överbelastade varar deras samtal med patienter 
som remitteras dit 5 minuter. Det är varken någon terapi eller samtal, det är helt enkelt 
ingenting. Patient förlorar flera timmar där genom att sitta i väntrummet. Jag har skrivit ut 
remissen förgäves, för patienten återkommer till mig i samma tillstånd som tidigare. Jag 
sitter då och samtalar med patienten och försöker genomföra någon sorts psykoterapi 
vilket jag varken har någon kunskap eller utbildning för.” 

 
Psykiskt sjuka patienter återkommer alltid till sina allmänläkare efter remitteringen till 
specialistvården och flera av dem vill inte ha kontakt med någon psykiater i 
fortsättningen. Detta har som konsekvens att mycket av vården igen hamnar i 
allmänläkares händer. Psykiatrer arbetar inte alls med psykoterapi. Det finns dock ett 
regionalt centrum för psykotrauma i staden där de med PTSD-diagnos kan få olika typer 
av psykoterapi och gruppterapi. Det är den enda patientgrupp med psykiska problem 
som får någon form av psykoterapi. Det är dock något oklart utifrån allmänläkares 
berättelse, vilken koppling detta centrum har med själva sjukhuset och psykiatrin.  
 

Psykologers (och psykiatrers) position i hälso- och sjukvårdsystemet 
Väldigt få allmänläkare har någon kontakt eller samarbete med psykologer i 
primärvården eftersom psykologer i princip inte förekommer där. En del psykologer 
som kan påträffas inom primärvården arbetar uteslutande inom yrkesmedicin. På några 
av vårdcentralerna finns barnpsykolog för de yngre barnen. Dessa psykologer 
samarbetar endast med psykiatriker. Psykologer uppfattas alltid som kliniker som tillhör 
den slutna vården. De är varken mycket närvarande eller utnyttjade i vården. Det finns 
några få psykologer i staden och de förekommer på väldigt olika arbetsplatser. 
Psykologer används framför allt att genomföra psykologtester och skriva 
psykologutlåtande i olika syfte. Psykologers arbete enligt allmänläkare är följande:  
 

”Psykologer är diagnostiker i praktiken. De gör psykologtester för militärrekrytering, för 
körkortstillstånd, för psykiatrin för att få en bild av patienters psykiska tillstånd. Men 
ingen av dem gör någon form psykoterapi.” 

 
Under en av de senaste årens många omorganisationer av hälso- och sjukvården i 
Kroatien blev det möjlighet för psykologer och psykiatriker att bli privatpraktiserande. 
Eftersom befolkningens ekonomi i allmänhet är dålig i denna region vågar inte många 
psykiatriker och psykologer öppna egna mottagningar utan de dras till sjukhuset där de 
fortfarande kan vara offentligt anställda. Det finns dock ett par psykologer och en 
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psykiatriker som har öppnat privata mottagningar i staden. En av vårdcentralerna i 
staden skiljer sig från andra. Den har faktiskt en psykiater och en psykolog för 
ungdomar. Det behövs dock remiss för att gå till dem och psykiatern där arbetar privat 
under en del av sin arbetstid. 

 
Fördelar med integration av psykologer inom primärvården 

Att kunna rekommendera sina patienter med psykiska problem att samtala med en 
psykolog inom vårdcentralen anses som både nödvändigt och betydelsefullt. Både 
psykosociala och psykosomatiska problem har ökat bland befolkningen och dessa 
problem kräver en annan typ av hjälp än medicinering. Läkare påpekar att folket är 
medvetna om det. Läkare själva är medvetna om att psykologer har den kunskap som de 
själva saknar och att de tillsammans skulle kunna ge en komplett vård till patienter med 
psykiska hälsoproblem. Allmänläkare visar också ett stort intresse för att lära sig mer 
om behandlingen av psykiskt sjuka patienter från psykologer. En viktig faktor att läkare 
är så positiva till integration av psykologer inom primärvården är möjligheten att bli 
avlastade i sitt arbete. Så här berättar en allmänläkare som är väldigt positiv till 
integrationen: 

 
”Allmänläkare skulle behöva psykologer i sitt dagliga arbete som sin högra hand i vården 
av de psykiska hälsoproblemen, för att det är inte möjligt att separera den fysiska hälsan 
från den psykiska. Människans hälsa borde alltid betraktas i sin helhet. Det skulle alltså 
vara en stor hjälp för allmänläkare om psykologer skulle kunna vara tillgängliga i 
primärvården utan att de måste betalas av patienter. Det skulle också minska alla möjliga 
stigman som finns kring psykiska hälsoproblem och dess vård.” 

 
Det förekommer enstaka uppfattningar att psykologer i nuläget inte kan tillföra mycket 
till primärvården. Detta pga. att flertalet patienter är vana att använda psykofarmaka och 
skulle vägra att ändra sina inrutade uppfattningar. Uppfattningen är också att det saknas 
en levnadsstandard hos befolkningen som möjliggör för människor att söka mer 
utvecklade former av psykisk hjälp. Allmänläkare som ser fördelar med integration av 
psykologer inom primärvården är trots allt väldigt pessimistiska när det gäller 
möjligheten att detta ska förverkligas. Brist på resurser och en missuppfattning om 
psykologernas roll i vården är de största hindren. 
 
Sammanfattning 
Allmänläkare har inte möjligheter att samarbeta med psykiater eller psykolog i sin 
behandling av psykiskt sjuka patienter. Det finns möjlighet till remittering av patienter 
till psykiatrin men även detta innebär en del svårigheter. Det största problemet är att den 
remitterade patienten får ännu mindre vård av psykiater än av allmänläkaren. Ordination 
av medicin är den enda hjälp som psykiatrer erbjuder. Remittering kan i många fall ses 
som en ond cirkel eftersom den remitterade patienten återkommer till allmänläkare i 
samma eller värre skick. Psykologer finns endast i begränsad omfattning i 
sjukvårdsystemet. De används endast för diagnostiska mål i sjukvården och deras 
terapeutiska kompetens är helt outnyttjad. De flesta allmänläkare ser ett uppenbart 
behov av att komplettera sin vård av psykiskt sjuka patienter med den kompetens som 
psykologer har. Psykologer är dock inte närvarande i primärvården, förutom enstaka 
barnpsykologer. Bland allmänläkare förekommer ett starkt tvivel att det finns 
beredvillighet i sjukvårdsystemet att avsätta resurser för att införa psykologtjänster 
inom primärvården.  
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5. PTSD-problematik 
 
Alla allmänläkare i undersökningen har mött posttraumatiska stressproblem i sin 
patientpopulation vilket beror på kriget som drabbade området i början på 90-talet. De 
trauman som många upplevde under kriget förstärktes och förlängdes av en stor 
ekonomisk nedgång i området efter kriget. För många människor fanns det inte 
arbetsplatser att återgå till när striderna och bombningarna hade slutat eftersom många 
arbetsplatser helt förstördes under kriget. Återuppbyggnaden av industriområden var 
väldigt selektiv och många industriella företag som tidigare anställde en stor del av 
befolkningen i området försvann för gott. Hur tas det psykiska trauma som många lever 
med omhand? Denna fråga är både aktuell och komplex enligt allmänläkares utsagor. 
Allmänläkare är alltid den första vårdgivare som möter detta trauma hos patienter. 
Deras erfarenheter redovisas här genom att följande ämnen tas upp: omfattningen av 
PTSD, vården av PTSD och allmänläkares uppfattningar om PTSD problematiken. 
 

Omfattningen av PTSD 
I frågan om omfattningen av trauman skapade av kriget har allmänläkare några 
synpunkter. Att hela befolkningen i området, därmed även många av deras patienter, bär 
på ett betydande psykiskt trauma är en brett accepterad uppfattning bland dem. Psykiska 
problem som förekommer hos en familjemedlem pga. krigstrauman kan påverka hela 
denna familj. En allmänläkare beskriver läget: 

 
”Det här området var drabbat av kriget och det finns fortfarande mängder av kroniska 
stressupplevelser bland befolkningen och så den omtalade PTSD som gäller både de 
soldater som deltagit i striderna och de många civila krigsoffren. Allt detta kommer 
nuförtiden till utryck genom många ångestrelaterade problem, depressioner, irritabilitet 
och hos vissa patienter även psykotiska problem.”  

 
Det råder dock en tydlig misstänksamhet hos flera allmänläkare kring antalet 
diagnosticerade fall av PTSD. Det är specialistvårdens dvs. psykiatrers uppgift att 
diagnosticera patienter med diagnosen PTSD. Allmänläkares arbetsuppgift är endast att 
remittera vidare patienter med symptom på traumatiska stressproblem till 
specialistvården. Som patienternas första vårdgivare har allmänläkare insyn i vad dessa 
patienter söker för vård samt hur deras journaler ser ut. Så här uttrycker två läkare  sina 
tvivel kring antalet patienter diagnosticerade med PTSD. 
 

”Det finns många patienter som kommer till mig med antydningar till PTSD. Men jag 
känner till den andra sidan av detta problem, dvs. att det också handlar om patienters 
strävan att skaffa sig de ekonomiska förmåner som kan uppnås tack vare denna diagnos, 
vilket ofta görs med hjälp av rätta kontakter. Jag har en stor respekt för patienter som 
verkligen har PTSD men jag anser att dessa är få. Det handlar om en ytterst liten andel av 
sådana fall jämfört med hur mycket det skrivs och talas om det.”  
 
”Jag anser att 60 % av de fall diagnosticerade med PTSD är falska framför allt för att de 
inte har varit inblandade i kriget här. Patient ”har” PTSD endast för att åstadkomma 
invaliditetspension.” 
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Allmänläkarnas misstänksamhet grundas på det faktum att diagnosen PTSD ger 
veteraner från kriget i Kroatien rätten att söka invaliditetspension. Enligt lagen kunde 
krigsveteranerna ansöka om invaliditetspension som baseras på PTSD endast tom den 
31 december 2005. PTSD-diagnosen kunde dock fastställas efter detta datum. 
Allmänläkares tvivel handlar alltså om antalet av diagnosticerade fall av PTSD efter 
lagens tillkomst. Samtidigt påpekar några allmänläkare att de känner krigsveteraner 
inom och utanför deras patientpopulation som mår ytterst dåligt och inte söker vård. 
 

Vården av patienter med PTSD 
Allmänläkare ansvarar inte för behandlingen av patienter med PTSD-diagnos. Det gör 
psykiatrer. Allmänläkare sjukskriver dessa patienter och skriver ut medicin till dem 
enligt psykiatrers ordination. När diagnosen PTSD fastställs av psykiater kan dessa 
patienter få mer avancerad vård. Det finns ett regionalt psykotrauma centrum, dit går 
patienter med psykotrauma för poliklinisk läkarvård, samtal, gruppterapi, arbetsterapi 
osv. En vanligt förekommande uppfattning hos allmänläkare är att patienter som söker 
vård för PTSD har som primärt mål att få denna diagnos för att sedan kunna ansöka om 
invaliditetspension. Att få behandling är inte primärt. Det viktiga är att genom 
pensioneringen åstadkomma en social och ekonomisk trygghet livet ut. En allmänläkare 
berättar om svårigheterna vid bedömningen av psykiskt trauma. 
 

”Det är ett faktum att många här har psykiska problem pga. krigshändelser. Att diagnosen 
PTSD dessutom enligt lagen kan ge en viss andel av invaliditet påverkar att många 
medvetet söker vård för PTSD även om de inte har någon grund för det. Jag säger inte att 
alla försöker utnyttja systemet men frågan är just hur många av dem som är verkliga 
PTSD-patienter. Det är inte lätt att avgöra vem som är psykiskt sjuk. För en bra 
bedömning krävs en viss tid med behandling och uppföljning. Tyvärr finns det så många 
patienter som söker vård för PTSD i staden att psykiatrer inte har så mycket tid för en 
komplett bedömning av varje enskild fall.  Psykisk ohälsa är svårt att bedöma och även 
om många patienter uppvisar verkliga symptom på PTSD så finns det ett flertal av dem 
som överdriver dessa symptom.” 

 
För att åstadkomma själva invaliditetspensioneringen baserad på PTSD behöver 
patienter undersökas av två psykiatrer, få sjukhusvård, testas av en psykolog och 
använda psykofarmaka under tiden för prövning. Allt detta ska framgå i 
patientjournalen. De ska också vara sjukskrivna under denna tid. Ett skriftligt förslag för 
pensionering pga. patientens invaliditet ska också skrivas av en ansvarig läkare till en 
läkarkommission, som i slutändan avgör beslutet om pensionering. Men flera 
allmänläkare har starka tvivel att patienter som söker vård för PTSD verkligen använder 
den psykofarmaka som de regelbundet får utskriven. En del läkare undrar om det är 
möjligt att kriget bara förvärrade ett psykiskt tillstånd som även existerat innan kriget.  
 

Uppfattningar om PTSD-problematiken 
En fråga som ställs av allmänläkare när det gäller vård av psykiska trauman är varför 
staten uteslutande skapade en förmånlig lösning för krigsveteraner med psykiska 
trauman. Det finns även många civila vars krigsupplevelser var lika traumatiska som 
krigsveteranernas. Varför kan inte de få samma förmåner som krigsveteranerna får om 
PTSD-diagnosen fastställs hos dem? Lösningen som staten har kommit fram till för 
krigsveteranerna uppfattas som otillräcklig och särskiljande. Den tar endast hänsyn till 
psykiskt trauma som militärer upplevt dock har även civila i området upplevt krigets 
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grymheter. Denna lösning förstärker känslan hos allmänläkare att väldigt lite har gjorts 
för att hjälpa en bredare population i detta krigsdrabbade område med vård av psykisk 
ohälsa. En allmänläkare som har arbetat och tagit emot patienter även under 
krigsomständigheter undrar varför dennes insats i kriget inte värderas lika mycket som 
krigsveteranernas. Allmänläkare ifrågasätter villkoren enligt vilka PTSD-diagnosen 
fastställs.   

 
”… för att PTSD-diagnosen skulle kunna fastställas, och för att förmåner skulle kunna 
delas ut utifrån den, måste personen i fråga ha en krigserfarenhet dvs. att hon eller han 
hade deltagit i kriget som militär. Men det är uppenbart att en krigserfarenhet hade vi alla 
civila eftersom vi också var utsatta för kriget. Så enligt detta skulle också resten av folket 
kunna anmäla PTSD. Jag undrar verkligen vad allt detta ska leda till.”  
 

En andra fråga som allmänläkare ställer handlar om arbetsförmågan hos patienter som 
diagnosticeras med PTSD. Flera allmänläkare ifrågasätter att PTSD-diagnosen kan vara 
en tillräckligt stark grund för pensionering. En läkare ser behovet av att dessa 
pensionerade människor ska sysselsättas med något, för läkaren tror att de fortfarande 
har en viss arbetsförmåga kvar trots PTSD-diagnosen. Att pensionera män i 30- och 40-
årsåldern, som räknas som krigsveteraner, uppfattas som väldigt orimligt. 
 

”Jag har patienter som är yngre än mig själv och de är pensionerade pga. PTSD. Det är en 
absurd situation, de befinner sig i sin bästa ålder, när deras arbetsförmåga är som störst 
och de kan tillföra mycket till landets ekonomi. Men de är pensionerade. Det är en absurd 
situation i den kroatiska hälso- och sjukvården.”  

 
Att PTSD-diagnosen enligt lag kan vara grund för pensionering leder också till flera 
frågor kring vården av psykotrauma. Det förekommer en uppfattning att PTSD inte helt 
kan botas utan att PTSD endast kan hållas under kontroll med behandling (medicin). 
Denna uppfattning är dock inte allena rådande. En vanligare uppfattning är att PTSD är 
ett psykiskt problem som kan behandlas väl. Uppfattningen är också att det under livets 
gång kan förekomma olika typer av psykiska trauman och att de kan tas omhand med 
olika typer av psykoterapi. Allmänläkare konstaterar att PTSD förbytts från ett 
hälsoproblem till ett politiskt problem när det blev lagstiftat att PTSD-diagnosen hos 
krigsveteraner kan ge en viss andel av invaliditet och i förlängningen bli grund för 
invaliditetspension.  En läkare säger: 
 

”Jag anser att PTSD kan behandlas väl men problemet ligger i att patienter antingen inte 
vill bli behandlade eller inte alls lider av PTSD, utan stävar efter att uppnå 
invaliditetspension. Detta beteende är specifikt för det här området. Det hände för att 
staten hade tillåtit det. Det handlar i grund och botten om politik och inte om vård.” 
 

Sammanfattning 
Genom både egna och sina patienters upplevelser har allmänläkare insyn i hur 
omfattande psykiska trauman kriget har skapat hos människor i detta område. Utsagor i 
denna del visar att allmänläkare ifrågasätter antalet diagnosticerade fall av PTSD. 
Problemets kärna är, enligt läkarna, en lag som ger krigsveteraner rätt att ansöka om 
invaliditetspension som baseras på PTSD-diagnosen. Flertalet av militärerna som deltog 
i kriget har utnyttjat denna möjlighet och sökt vård för PTSD. Även om allmänläkarna 
inte är ansvariga för fastställande av denna diagnos och behandling av PTSD behöver 
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dessa patienter allmänläkarnas hjälp för att bli remitterade till psykiatrin, ordination av 
medicin och sjukskrivning. Läkarna ifrågasätter hur motiverade dessa patienter kan vara 
till att bli behandlade och att använda utskrivna mediciner när själva sjukdomen ger 
dem möjlighet att bli pensionerade. Det är psykiatrer som bedömer hur dessa patienters 
arbetsförmåga påverkats av PTSD. För allmänläkare känns det ologiskt att en PTSD-
patient i medelåldern för alltid har förlorat sin arbetsförmåga och därför blivit 
pensionerad. Bland läkare anses det också orimligt att denna syn på PTSD tillämpas 
uteslutande på en grupp människor medan den övriga befolkningen lämnas utanför även 
om de har upplevt likadana trauman och har samma psykiska problem. 

 
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Metoddiskussion 
Den föreliggande studiens datainsamlingsmetod, i form av intervjuer, gav ett väldigt 
informativ, nyanserat och uttömmande material om det undersökta ämnet. Det 
insamlade materialet i studien var också väl sammanhängande.  
 
Undersökningsdeltagare uppfattades som öppenhjärtiga i sina berättelser om sitt arbete 
med psykiskt sjuka patienter. En viss nivå av återhållsamhet uppmärksammades hos en 
del deltagare när frågor kring systemfaktorer som berör behandling av psykisk ohälsa 
inom primärvården och frågorna kring PTSD-problematik togs upp. Det hände också 
någon gång att deltagare berättade om sin arbetssituation och sitt arbetssätt utan att ge 
några kommentarer. En del försiktighet och återhållsamhet i intervjuerna får räknas med 
för att deltagare kan uppfatta intervjufrågorna och reagera på intervjusituationen olika. 
Detta var ett hinder som inte hade stor inverkan på bredden och innehållsrikedomen i 
det insamlade materialet. Att författaren själv drabbades av ett hälsoproblem förorsakat 
av den upplevda kroniska stressen under kriget påverkade möjligtvis att allmänläkares 
utsagor om krigstrauman fångades i något större utsträckning i resultatet. Dessa 
problem är dock mycket förekommande i den utvalda kroatiska staden. En annan aspekt 
kring intervjuerna i studien var att de ägde rum under en tid när det kroatiska hälso- och 
sjukvården, särskild primärvården, gick igenom en rad omfattande organisatoriska 
reformer. Det var en tid av bearbetning och anpassning till de nya omständigheterna för 
alla undersökningsdeltagare. En viss fokusering på problem uppmärksammades hos 
deltagare. Frågan kan ställas dock om deltagarnas berättelser skulle ha skiljt sig något åt 
om intervjuerna kunde ha gjorts i mer stabila tider t.ex. när reformerna var förankrade 
och deltagare hade en viss distans till dem. Den valda datainsamlingsmetoden gav ändå 
en mycket god generaliserbar bild av ämnesområdet. Även den valda tematiska 
analysmetoden i studien ökade validiteten för att resultatet var väl förankrat i data. 
 
Om en mer strukturerad skriftlig intervju hade valts som datainsamlingsmetod i studien 
skulle kanske en större population i studien kunnat nås och tiden för dataanalysen skulle 
bli kortare. Det skulle kanske också underlätta för deltagare att besvara några känsliga 
frågor. En intervjustudie är dock att föredra om en djup förståelse av ämnet eftersöks. 
Det insamlade materialet i en intervjustudie är ofta mer informativt och tillförlitligt än 
materialet i en enkät (Langemar, 2005). 
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Antalet deltagare i studien var elva allmänläkare, tio kvinnor och en man. Den mest 
relevanta egenskapen i urvalet var att deltagare arbetade i olika stadsdelar. En 
allmänläkare har oftast en patientpopulation som är bosatt i en viss del av staden. 
Eftersom de valda allmänläkarna arbetade i stadens olika delar uppnåddes genom dem 
insyn i primärvården av en bred patientpopulation. Att urvalet inte var jämnare fördelat 
angående kön beror framför allt på att kvinnorna var överrepresenterade i primärvården 
i den kroatiska stad där studien gjordes. Det faktum att författaren själv är kvinna 
påverkade dock i en mindre utsträckning att majoriteten av deltagare blev kvinnor. 
Författaren hade en uppfattning att kvinnliga deltagare skulle vara mer villiga att 
diskutera med en kvinna. Deltagarnas kön var inte den avgörande egenskapen för att 
studiens resultat skulle bli heltäckande. Det hade ändå varit önskvärt att ha ett jämnare 
fördelat urval gällande kön. Att deltagarna hade i genomsnitt 20 års arbetslivserfarenhet 
i primärvården ökade studiens kvalitet. Dessa deltagare bidrog då både med väldigt 
omfattande information i ämnesområdet och med ett givande tidsperspektiv. När det 
gäller arbetslivserfarenhet hade det varit önskvärt med ett jämnare fördelat urval. Det 
hade varit intressant att få yngre allmänläkares syn på psykisk ohälsa i primärvården. 
Redan efter de första sex intervjuerna uppmärksammades att koherensen var stor bland 
deltagares berättelse. Resultatets bas skulle förmodligen ha blivit detsamma om endast 
6-7 deltagare hade valts för studien. Att 11 deltagare ingick i studien påverkade att 
resultatet var mer underbyggt, mättat och heterogenitet ökade.   
 
Urvalet av deltagare i studien var en kombination av handplockat urval och 
tillgänglighetsurval. Att kontakten till några av deltagarna hade förmedlats var faktiskt 
inte en garanti för att dessa läkare skulle ställa upp för intervju. Under rekryteringen 
uppmärksammades att det avgörande i urvalet egentligen var den personliga kontakt 
som författaren hade med allmänläkare. Utifrån det kan slutsatsen dras att den viktigaste 
faktorn i rekryteringen av undersökningsdeltagare alltså var hur intresset för studien 
väcktes. Deltagarna visade ett genuint intresse för ämnet och hade en stor erfarenhet 
vilket gav en god informativitet. 
 
Att det fanns allmänläkare som avböjde att vara med i studien innebar inte problem för 
studiens validitet. De deltagare som valde att delta hade alla de relevanta egenskaper 
som söktes. Den här studien har en god inre generaliserbarhet. Resultatet kan också vara 
relevant för andra delar av landet och även andra länder, särskilt angående de allmänna 
dragen i primärvården av psykiskt sjuka patienter. De allmänna dragen är bl.a. 
medicinbehandlingen av psykiska problem, bristen på något sorts psykiskt stöd i 
primärvården samt karaktären av kontakten mellan allmänläkare och patient med 
psykiska hälsoproblem. Samstämmighet med andra studier är god vilket närmare 
beskrivs i resultatdiskussionen. Med hänsyn till hur denna studie är uppbyggd finns det 
god möjlighet att delvis replikera den i ett annat geografiskt område. 
 
Resultatdiskussion 
I korthet visar resultaten att allmänläkare på grund av hög arbetsbelastning inte har den 
tid som de egentligen behöver för samtal med psykiskt sjuka patienter. Att hantera 
psykisk ohälsa kan vara väldigt krävande för allmänläkare. Patienter med psykiska 
hälsoproblem behandlas vanligen med psykofarmaka. Allmänläkare har inte möjlighet 
att komplettera denna vård med hjälp av en psykolog (eller kurator) eftersom 
psykosociala tjänster inte är integrerade inom primärvården. Det undersökta området 
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var drabbat av krig och många psykosociala problem och psykotrauma förekommer hos 
befolkningen. Att militärer som deltog i kriget kunde ansöka om invaliditetspension 
pga. PTSD blev en omdiskuterad fråga bland allmänläkare. Detta med tanke på de 
frågor kring själva behandlingen av patienter med PTSD som detta väckte. Här följer 
diskussion av resultatet med avseende på studiens frågeställningar och PTSD-
problematik. 
 
Det som allmänläkare uppmärksammar som specifikt i sitt arbete är att de behöver mer 
tid för samtal med patienter med psykiska problem vilket överensstämmer med tidigare 
forskningsresultat (Zantinge et al., 2005). Det finns också behov att leva sig in i 
patienters berättelse, att lyssna på en längre personlig historia och genom detta försöka 
hitta lösning på patienters problem. Det är inte enkelt för allmänläkare att arbeta på 
detta sätt. Ett av hindren är att detta kräver att de använder en för dem främmande 
arbetsmetod. Deras vanliga arbetsmetod går ut på att de aktivt reder ut vilka symptom 
patienter har och kopplar dessa till en konkret sjukdom. Här krävs av dem att behärska 
någon sorts samtalsmetod där lyssnandet på patienter tar mycket utrymme. Genom sitt 
arbete med psykiskt sjuka har flera av allmänläkarna fått insikt i hur viktigt det 
egentligen är att lyssna till en patient med psykiska problem utan att ge för många 
kommentarer. De har insett att samtal kan vara den mest betydelsefulla hjälpen för vissa 
psykiskt sjuka patienter. Detta stämmer väl överens med Verhaaks et al. (2004) 
forskning i vilken uppmärksammades att patienter med psykiska hälsoproblem värderar 
bättre den hjälp de får av läkare som ägnar mer uppmärksamhet och tid åt dem än läkare 
som faktiskt endast ställer en diagnos.  
 
Ett annat hinder med det arbetssätt som krävs av läkare i behandlingen av psykiska 
problem är att en del läkare helt enkelt inte har rätt personlig läggning att ägna sig åt 
denna typ av uppgifter. Det handlar ofta om olika individuella faktorer som t.ex. 
karaktärsdrag, uppfattningar, rädslor och intresse, vilka påverkar att läkare inte 
engageras sig eller inte vågar göra mer i behandlingen av patienter med psykiska 
problem. Det har också påpekats att läkarutbildningen inte gett mycket insyn i olika 
typer av psykoterapeutisk behandling eller i olika samtalsmetoder. Detta blir ytterligare 
ett hinder i allmänläkares arbete, särskilt när de möter patienter med psykiska problem 
där diagnosen inte är tydlig och det krävs mer ingående samtal för bedömningen av 
problemet.  
 
Patienter med psykiska hälsoproblem rapporterar väldigt ofta just somatiska symptom 
vilket igen stämmer överens med tidigare forskningsresultat (Zantinge et al., 2005). Det 
är faktiskt intressant att uppmärksamma att både läkare och patienter fokuserar på 
somatiska symptom. Att rapportera somatiska problem och söka efter somatiska 
sjukdomar kan vara både ett mer accepterat och inlärt sätt att söka vård för patienter 
med psykiska hälsoproblem. För läkare är somatiska problem deras primära 
diagnostiska område och de har behov av att genomföra somatiska undersökningar för 
att kunna eliminera olika sjukdomar. Diagnosticeringen av psykiska problem kan ofta 
bli svår och krävande för allmänläkare när patienter rapporterar somatiska symptom. 
Detta eftersom det kan ta en lång tid och många undersökningar för att allmänläkare 
slutligen ska få en klar bild av patientens problem. Allmänläkare kommer ofta till 
slutsats att bakom de somatiska symptomen ofta ligger psykosomatiska problem, 
särskilt hos äldre och kvinnor.  
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Synen på psykiska problem och sjukdomar har blivit mer öppen efter kriget. Kriget var 
en mycket traumatisk upplevelse som hade djupgående inverkan på människors liv. 
Många behöver nu hjälp med psykiska problem som t.ex. depression, ångest och stress. 
I likhet med de resultat som The MaGPIe Research Group (2005) presenterade i sin 
undersökning finner även denna studie att det ändå förekommer patienter som har svårt 
att prata om psykiska problem och som inte kan acceptera ordination av psykofarmaka 
eller remittering till psykiatrin. Även bland allmänläkare finns de som inte ger samma 
betydelse av psykisk som fysisk ohälsa. Deras uppfattning var att fysiska problem är 
mer verkliga än psykiska och att psykiskt sjuka patienter egentligen tillhör psykiatrin. 
Dessa uppfattningar kring psykiska problem kan ses som betydande hinder i 
kommunikationen mellan patienten och allmänläkare. Behandlingen blir också hämmad 
i sådana situationer, eller helt omöjlig att genomföra.  
 
Patienter med psykiska hälsoproblem kan påverka allmänläkare väldigt starkt. De här 
reaktionerna hos allmänläkarna tyder på att några psykiska processer utvecklas i deras 
kontakt med de psykiskt sjuka patienterna. För läkare ligger hindret i att de förmodligen 
har svårt att förstå psykologiska processer, förutom att de väckte starka känslor hos 
dem. Allmänläkare saknar ofta de kunskaper som psykologer, psykoterapeuter och 
psykiatrer har för att förstå de psykologiska processer som äger rum i djupare psykiska 
samtal. Det är de medvetna om. Resultatet visar dock att det finns möjlighet för läkare 
att få hjälp med att bättre förstå dessa psykologiska processer genom att ingå i 
Balintgrupper. Läkarna i undersökningen var inte tillfrågade om de hade deltagit i 
Balintgrupper. Lerner (1999) beskriver att i en Balintgrupp samlas mellan sex och tio 
läkare.  Ledare i gruppen är en psykoanalytiskt skolad läkare, psykolog eller kurator 
med erfarenhet från medicinsk-klinisk verksamhet. Målsättningen för varje Balintgrupp, 
enligt Lerner, är att öka medvetenhet hos läkaren om sin roll i relation till patienten och 
ge kunskap om fenomen i relation patient-läkare. Frågor som kan ställas med hänsyn till 
resultatet kring Balintgrupper är: Hur mycket används Balintgrupper och vilka läkare 
väljer att vara med i dem? Hur reagerar och resonerar de som väljer bort denna 
möjlighet? 
 
Allmänläkares uppskattningar om omfattning av psykiska problem inom den egna 
mottagningen varierar. De flesta hamnar dock på en uppskattning mellan 30 till 50 % av 
patienter med psykiska hälsoproblem. Syftet med denna studie var inte att generera 
några specifika kvantitativa data. Därför undersöktes inte allmänläkares uppskattningar 
vidare. Det bör ändå noteras att dessa uppskattningar är höga. Om man betraktar 
statistiken (Buljan, 2006) från 2004 som visar att psykiska sjukdomar utgjorde 5,29 % 
av det totala antalet alla registrerade sjukdomar i primärvården i den kroatiska staden 
där denna studie gjordes, kan det uppmärksammas att allmänläkares uppskattningar om 
omfattningen av psykiska problem och dessa statistiska data skiljer sig en hel del.  
 
Kan det vara så att en stor osynlig massa av människor med psykiska problem helt 
enkelt inte kommer till uttryck genom den officiella statistiken från 2004. Detta 
eftersom de kanske inte ansågs tillräckligt allvarligt sjuka, för att de inte har fått någon 
behandling eller för att de överhuvudtaget inte sökte hjälp för psykiska problem. 
Läkares utsagor påvisar att kriget skapade förutsättningar för utveckling av olika 
psykiska hälsoproblem. Ändå syns inte detta så mycket i statistiken från 2004. Det finns 
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behov av en omfattande kvantitativ analys av befolkningens psykiska hälsa i det här 
området, särskilt med tanke på efterverkningarna av kriget. Organisation av vården för 
psykiska hälsoproblem borde utformas enligt de verkliga behoven i befolkningen. Det 
kanske också krävs att grunden för statistiska beräkningar av psykiska problem 
förtydligas och utvidgas så att hänsyn tas även till de fall av psykisk ohälsa som inte 
kommer till utryck genom behandlingen i sjukvården. Det är möjligt att problemet även 
ligger i synen på psykiska problem och sjukdomar, t.ex. att psykiska problem som inte 
behandlas med medicin uppfattas som obetydliga. Så länge denna syn inte förändras 
kommer inte heller psykiska problem och sjukdomar ses mer i statistiken. För att 
förbättra den psykiska vården i staden och regionen behövs en uppdatering av 
omfattningen och beskrivningen av den psykiska hälsoproblematiken.  
 
Om allmänläkares uppskattningar av det höga antalet av patienter med psykiska 
hälsoproblem är korrekta då är nästa fråga hur beredskapen för behandlingen av 
psykiskt sjuka i primärvården ser ut? Allmänläkares behandling av psykiska problem 
går ut på en kort samtal, psykofarmaka och eventuellt sjukskrivning. För allmänläkare 
är det viktigt att fastställa en korrekt diagnos i vården av psykiskt sjuka patienter för att 
kunna skriva ut rätt psykofarmaka. Även om det finns en ovilja att skriva ut 
psykofarmaka, särskilt anxiolytika, uppfattas ordination av medicin för psykiska 
problem som ett arbetssätt som ska följas. Den biologiska synen på behandlingen av 
patienter med psykiska hälsoproblem genomsyrar väldigt mycket den primära 
sjukvården. Frågan är då: Vilket resultat har behandlingen med psykofarmaka? Blir 
patienter hjälpta av psykofarmaka? Använder patienter den ordinerade medicinen? Med 
tanke på att psykofarmaka används i så stor omfattning kunde en undersökning göras i 
staden för att följa upp patienter som ordineras den för att se hur medicinbehandlingen 
fungerar.  
 
Frågan kan också ställas vad händer med patienter med psykiska besvär som i likhet 
med vissa undersökningsdeltagare i den nyzeeländska studien (The MaGPIe Research 
Group, 2005) inte vågar berätta till läkare om sitt psykiska problem pga. oro att läkaren 
ska ordinera psykofarmaka till dem. Även läkarna själva påpekar att det finns 
svårigheter med behandlingen med psykofarmaka. En av de grundläggande sakerna som 
blivande psykologer lär sig under sin terapeutiska utbildning är att patienten borde 
hjälpas endast med det den själv vill bli hjälpt med. Självklart måste behandlingen riktas 
mot det konkreta problemet, men förståelse och acceptans av patienters behov och även 
dess önskan att få en viss hjälp är en viktig förutsättning för att behandlingen ska 
fungera. Så hur kommer det sig att det antas att patienter med psykiska hälsoproblem 
utan vidare ska acceptera den enda möjliga lösning som läkaren själv har att erbjuda, 
dvs. psykofarmaka. Var finns det plats för stödsamtal? Det framkom i allmänläkares 
utsagor att psykiskt sjuka patienter ofta är missnöjda och ständigt söker efter någonting 
de inte kan hitta. Det är inte orimligt att dra slutsatsen att detta kan beror på att deras 
riktiga behov och förväntningar på sjukvården inte bli uppmärksammade. Författarens 
personliga erfarenhet som var motivet för denna studie är ett tydligt exempel på hur en 
patient i den kroatiska sjukvården kan bli väl behandlad för den fysiska sidan av ett 
(stressrelaterat) hälsoproblem medan behandlingen av den psykiska sida, som onekligen 
är integrerad med den fysiska, lämnas åt patienten själv at klara av dvs. tas inte hänsyn 
till.  
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Kroatien tillhör de länder med s.k. ”gatekeeping” sjukvårdsystem där patienter remiteras 
till specialistvård av allmänläkare (Boerma & Verhaak, 1999). I detta ”gatekeeping” 
system ställs krav på allmänläkare att fungera som ett filter. De ska behålla de patienter 
som kan behandlas väl inom primärvården och släppa vidare de patienter som endast 
kan behandlas av olika specialistläkare på sjukhusnivån. En vedertagen praxis har 
genom åren utvecklats i den kroatiska sjukvården. Den går ut på att allmänläkare i en 
väldigt stor utsträckning remitterar till specialistvård. Patienter är vana vid att endast 
förvänta sig remiss av allmänläkare och behandling av en specialistläkare som befinner 
sig på sjukhuset. Slutsatsen som kan dras är att ”gatekeeping” systemet i sin egentliga 
bemärkelse inte fungera i den kroatiska sjukvården. Vårdpersonalen uppfyller inte 
kraven på en strikt gatekeeping sjukvård eftersom allmänläkares utsagor visar att 
patienter fortfarande lätt kan komma åt en remiss till specialistläkare.  
 
Den primära psykiska vården i Kroatien baseras på remitteringen av patienter till 
psykiatrer för specialistvård vilket betyder att psykiatrer ofta har det avgörande beslutet 
när det gäller psykiska hälsoproblem. Allmänläkares utsagor visar dock att remittering 
till psykiatri kan bli meningslös eftersom patienten även där ordineras endast 
psykofarmaka. De flesta av remitterade patienterna erbjuds inte någon undersökning 
eller längre samtal. Det betonas att patienter vanligen återkommer till allmänläkare efter 
remitteringen. Slutsatsen som kan dras är att sjukvården av psykiska problem i sin 
majoritet faktiskt ligger i allmänläkares händer. Frågor som kan ställas är: Vilken vård 
psykiatritjänsten egentligen ansvara för? Hur fungerar egentligen psykiatritjänsten? Hur 
kan ett alternativ till denna organisation ser ut? Bör inte psykiater finnas även inom 
primärvården om majoriteten av den psykiska sjukvården hamnar där? 
 
Även om samarbete mellan psykologer och allmänläkare strängt taget inte förekommer 
finns det en väldigt positivt inställning för att psykologer ska integreras i primärvården. 
Integration av psykologer i primärvården ses som en nödvändighet när hänsyn tas till 
det behov av psykisk hjälp allmänläkare mött. Allmänläkare är dock inte förvissade om 
att det är möjligt att genomföra integration av psykologer inom primärvården med tanke 
på det rådande organisatoriska och ekonomiska läget i sjukvården. För att förändra 
situationen måste frågorna ställas, måste fakta samlas och det måste finnas ett intresse 
att påverka och förändra synen på organisation av sjukvården med avseende på psykiska 
problem. 
 
Allmänläkare anser att det är problematiskt att militärer som deltog i kriget kan 
pensioneras pga. PTSD. Målet för vård i sådana fall blir då ofta själva pensioneringen 
och inte behandlingen. I denna lösning betraktas inte psykisk ohälsa som någonting som 
kan läka och förbättras.  Pensioneringen av PTSD-patienter kan uppfattas som om 
samhället ger upp de människor som har psykiska problem även om de befinner sig i 
sina bästa år. Att vara psykiskt sjukt under en viss tid betyder nödvändigtvis inte att 
människan för alltid förlorar sina handlingskrafter. Ett problem som kan förekomma 
genom att patienter med PTSD blir pensionerade men inte fullt behandlade är att deras 
psykiska problem kan inverka på andra i familjen. Hur mår familjer vars medlemmar 
behandlas för PTSD eller något annat psykiskt hälsoproblem förorsakad av kriget? 
Denna fråga skulle kunna undersökas. Även en uppföljning av psykisk hälsa hos 
populationen diagnosticerade med PTSD skulle bli intressant att göra. De slutsatser som 
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skulle dras utifrån dessa empiriska undersökningar kunde vara av betydelse i vården av 
andra människor som har upplevt krigstrauman.  
  
Sammanfattningsvis belyser denna studie att majoriteten av vård av psykiska problem 
ligger i allmänläkares händer. I denna vård behöver läkare ägna mer tid åt att lyssna på 
patienter, än vad de är vana vid, för att kunna diagnosticera deras problem. 
Diagnosticering av psykiska problem ställer krav på att läkare kan se bakom de 
somatiska problem som patienter ofta rapporterar. Det finns behov att öka medvetenhet 
om psykiska problem och dess vård eftersom det fortfarande förekommer negativa 
uppfattningar om psykiska sjukdomar. Det behövs också en uppdatering av 
omfattningen och beskrivningen av den psykiska hälsoproblematiken i staden. 
Allmänläkare behandlar normalt psykiska problem med psykofarmaka. Detta möter inte 
det stora behov av psykiskt stöd som finns hos många patienter. Därför behöver 
allmänläkare komplettera sin behandling av psykiskt sjuka med hjälp av olika 
psykosociala tjänster. Den rådande hälso- och sjukvården stödjer dock endast medicinsk 
behandling av psykiska problem (inom primärvården och generellt).  
 
Förslag på framtida forskning 
Denna studie ger ett antal nya frågeställningar om allmänläkares arbete och vården av 
psykiska hälsoproblem i den utvalda kroatiska staden. Genom att i fortsättningen 
undersöka dessa frågeställningar kan även djupare kunskap genereras inom 
ämnesområdet. En sammanfattning av förslag på framtida undersökningar i samma 
kroatiska stad: 
 

1. En kvantitativ undersökning av befolkningens psykiska hälsa. 
2. En kvantitativ undersökning av användning av psykofarmaka hos patienter med 

psykiska problem.  
3. En kvalitativ/kvantitativ undersökning av patienters syn på psykiska problem. 
4. En kvalitativ undersökning av psykiatritjänstens fungerande. 
5. En kvalitativ undersökning av psykisk hälsa i familjer med en eller flera 

medlemmar med PTSD-diagnos eller annat psykiskt trauma förorsakat av kriget. 
6. En kvalitativ undersökning av psykisk hälsa hos de militärer som är 

diagnosticerade med PTSD. 
7. En kvalitativ undersökning av psykologers arbete och syn på vård av psykiska 

problem. 
8. En kvalitativ undersökning av läkares deltagande/engagemang i Balintgrupper. 

 
Ett sätt att komplettera den föreliggande undersökningen är att genom en kvalitativ 
studie undersöka även patienters uppfattningar om den psykiska vården inom 
primärvården. Frågeställningar som skulle vara intressanta att undersöka är: Hur ser 
patienter på den vård som finns för psykiska problem? Väljer patienter att söka vård för 
psykiska problem? Det skulle också vara intressant att göra en intervjustudie med 
ansvariga som i olika befattningar kan påverka organisation av sjukvården. Detta skulle 
belysa vilka bevekelsegrunder som finns kring organisation av den psykiska sjukvården 
i staden. 
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Bilaga 1.  Intervjuguide 
 
 
A.  Allmän information om enskilda allmänläkare och deras arbete. 

• kön  
• utbildning 
• vidareutbildning  
• arbetslivserfarenhet inom primärvården 
• annan arbetslivserfarenhet 
• nuvarande arbete och arbetsuppgifter 

 
B.  Allmänläkares upplevelser av kontakt med/behandling av patienter med 
psykiska hälsoproblem i primärvården. 
 
1) Hur definierar allmänläkare psykisk ohälsa?  

Hur ofta möter de patienter vars hälsoproblematik är psykisk eller har inslag av 
psykiska problem? 

 Vad har dessa patienter ofta för problem? 
 Skiljer sig patienter med psykiska problem på något sätt från somatiska patienter? 
 
2) Vilka svårigheter upplever allmänläkare i kontakten med /behandlingen av patienter 

med psykiska hälsoproblem? 
 - Vill dessa patienter prata om sitt problem som psykiskt? 
 - Kan läkare erbjuda dessa patienter den hjälp de behöver?  
 - Hur mycket tid tar dessa patienter? 

- Vad har dessa patienter för förväntningar på allmänläkare? 
- Vill dessa patienter träffa psykolog om de blir rekommenderade av allmänläkare? 
Tror de att psykolog kan hjälpa dem? 
- Känner läkare till var olika psykiska problem kan behandlas och vilka 
behandlingar som används för olika psykiska problem? 
- Finns det stigma kring psykiska problem? Hur kommer stigma till utryck? 

 
3) Hur påverkas läkare av patienter med psykiska problem? 
 - Vill de hjälpa mer än de kan? 
 - Upplever de dessa patienter som påfrestande? 
 - Påverkas de inte alls? 
 
4) Finns det något specifikt angående psykisk ohälsa i staden?  
 Hur kommer det specifika fram? 
 Vad gör allmänläkare i dessa specifika fall? 
 
C. Allmänläkares arbetssätt i omhändertagandet av patienter med psykiska 
hälsoproblem i primärvården. 
 
1) Kan allmänläkare beskriva hur de jobbar med patienter med psykiska hälsoproblem? 

Exempel? Var har de tagit sig till detta arbetssätt? 
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 2) Har de någon speciell teoretisk/metodologisk utgångspunkt i deras arbete med 
patienter med psykiska hälsoproblem? 

 
3) Finns det någonting som de inte gör för dessa patienter men önskar att de kunde 

göra? Hur skulle de kunna åstadkomma detta? 
 
4) Hur mycket kan de följa upp dessa patienter? Återkommer de igen? Varför? 
 
D. Allmänläkares tankar om och erfarenheter av integration och samverkan med 
psykologer inom primärvården. 
 
1) Har allmänläkare haft erfarenhet av samarbete med psykologer? Hur? Var? 

Svårigheter? Fördelar? 
 
2) Hur ser allmänläkare på ett möjligt samarbete med psykologer? Hur ser de på 

integration av psykologer i primärvården? Varför? 
 
3) Tror allmänläkare att patienter med psykiska hälsoproblem skulle gynnas av 

integration av psykologer i primärvården? Hur? 
 
4) Finns det behov av att i allmänhet informera eller utbilda patienter om kopplingen 

mellan fysiska (somatiska) och psykiska problem? Hur kan det göras? 
 
E. Övrigt. 
 
1) Finns det någon viktig fråga läkarna tycker att jag har missat ställa? 
 
2) Vill de lägga till någonting? 
 
3) Hur kändes det att prata med mig? 
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Bilaga 2.  Brev till allmänläkare 
XXXX, juni 2007 

Bäste allmänläkare! 

Mitt namn är Jasna Vidacic. Jag är född och uppvuxen i xxxx (Kroatien), men de 
senaste 8 åren har jag bott och studerat i Sverige. Jag har läst psykologprogrammet på 
Stockholms universitet i 5 år och nu har jag kommit fram till den avslutande delen av 
utbildningen dvs. till psykologexamensarbete.  Ett examensarbete innebär att jag 
förväntas självständigt genomföra ett vetenskapligt undersökningsarbete med 
vägledning av en handledare. 

Mitt psykologexamensarbete handlar om den primära vården av psykiska 
hälsoproblem. Jag har dessutom planerat att koppla detta tema med staden xxxx. 
Denna undersökningsplan har blivit godkänd av de kursansvarig på utbildningen. Min 
utgångspunkt i undersökningen är att psykisk hälsa är en del av den allmänna hälsan 
och att allmänläkare i de flesta fall är den första vårdgivare som patienter med 
psykiska hälsoproblem möter när de söker vård. Mitt syfte med denna undersökning är 
att genom intervjuer med allmänläkare som arbetar här i xxxx få en djupare förståelse 
hur den primära hälso- och sjukvården för patienter med psykiska hälsoproblem 
fungerar i xxxx. 

Min undersökning görs i ett explorativt syfte. Jag utgår inte i min undersökning från 
några särskilda antagande som jag ska testa t.ex. ett antagande att primärvården i xxxx 
ska eller borde fungera på ett visst sätt. Jag är framför allt intresserad av allmänläkares 
erfarenheter och uppfattningar om det arbete de genomför i vården av patienter med 
psykiska hälsoproblem. Psykisk ohälsa är ett väldigt brett begrepp och det finns många 
olika typer av psykiska hälsoproblem. Jag är intresserad att höra om alla de psykiska 
problem som allmänläkare möter i sitt arbete. 

Därför söker jag allmänläkare som är villiga att ställa upp för en intervju med mig. Jag 
ska göra intervjuerna under juni- och julimånad. De är semistrukturerade vilket betyder 
att jag har ett antal frågor som jag vill gå igenom men att jag vill också ställa en del 
följdfrågor. En intervju beräknas ta 30 minuter - 1 timme och ska spelas in med MP3-
spelare. Inspelningen ska användas för att analysera materialet och ska sedan raderas. 
Intervjuerna behandlas med full sekretess och respektive allmänläkare kommer inte att 
kunna identifieras i rapporten. Citaten ska användas med allmänläkares medgivande 
och kännedom. 

Jag uppskattar väldigt mycket om ni som allmänläkare vill ställa upp för en intervju 
med mig och bidra till min undersökning med värdefulla uppgifter från era 
arbetserfarenheter. Ni kan kontakta mig på följande sätt: 
Jasna Vidacic 
Telefon Kroatien: xxxxx 
Telefon Sverige: xxxxx 
Mobil: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
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De personer vid Stockholms universitet som kan bekräfta de ovannämnda uppgifterna 
om mitt psykologexamensarbete är de kursansvariga Ann-Charlotte Smedler och 
Ingemar Torbiörn. De kan nås på följande sätt: 
Ann-Charlotte Smedler Ingemar Torbiörn 
(PhD, docent, univ.lektor) (docent, univ.lektor) 
acsr@psychology.su.se itn@psychology.su.se
0046-8-16 38 72 0046-8-16 20 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acsr@psychology.su.se
mailto:itn@psychology.su.se
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Bilaga 3.  Index  
 
INDEX (en preliminärt tematisk struktur) som skapades för att kunna 
sortera materialet utifrån teman som förekom i intervjuerna 

 
 

1. Allmänläkares arbetssituation 
 
1.1  Allmänläkares status/situation 
1.2  Allmänläkares arbetsuppgifter  
1.3  Allmänläkares belastning 
1.4  Reorganisation av vården 
1.5  Allmänläkares arbete under kriget 
1.6  Stöd för allmänläkare 
1.7  Övrigt 

 
2.  Allmänläkares bemötande av patienter med psykiska hälsoproblem 

 
2.1  Det specifika i kontakten (till skillnad mot patienter med somatisk 
sjukdom) 
2.2  Patienters förståelse av det egna hälsoproblemet 
2.3  Patienters förväntningar (på läkare och på vård) 
2.4  Läkares förväntningar (i arbetet med psykiska hälsoproblem) 
2.5  Svårigheter i kontakten 
2.6  Acceptans av/stigma för psykiska sjukdomar 
2.7  Patienters påverkan på allmänläkare 
2.8  Övrigt 

 
3. Allmänläkares vård av patienter med psykiska hälsoproblem 

 
3.1  Typer av psykiska hälsoproblem allmänläkare möter 
3.2  Andelen av allmänläkares patientpopulation med psykiska 
hälsoproblem 
3.3  Patientpopulation, koppling ålder och psykiska problem 
3.4  Patienters ankomst frekvens 
3.5  Befintlig tid för vård av psykiska hälsoproblem 
3.6  Vård patienter söker 
3.7  Vad vård av psykiska hälsoproblem består av 
3.8  Kvalitén på den uppnådda lösningen vid vård av patienter med 
psykiska hälsoproblem 
3.9  Möjligheter till förbättring av vården för psykiska hälsoproblem 
3.10 Övrigt 

 
4. Allmänläkares arbetssätt i vården av psykiska hälsoproblem 
 

4.1  Allmänläkares arbetsgång (förfarande) i vården av psykiska 
hälsoproblem 
4.2  Medicinterapi 
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4.3  Remittering av patienter till den sekundära vården 
4.4  Psykoterapi som behandlingsalternativ 
4.5  Uppföljning av behandlingen 
4.6  Ursprung av allmänläkares arbetssätt/arbetsmetod 
4.7  Allmänläkares kapacitet för vård av patienter med psykiska 
hälsoproblem 
4.8  Allmänläkares tillfredställelse med det genomförda arbetet 
4.9  Hinder i arbetet 
4.10 Underlättande faktorer i arbetet 
4.11 Allmänläkares önskemål gällande arbetet med patienter med psykiska 
hälsoproblem 
4.12  Övrigt 
 

5. Allmänläkares samarbete med psykiater och/eller psykolog 
 

5.1  Samarbetets vägar 
5.2  Tillgänglighet av den sekundära vården (psykiater, psykolog) 
5.3  Samarbete med psykiatrer och psykologer inom landet (Kroatien)  
5.4  Allmänläkares tillfredställelse med nuvarande samarbete  
5.5  Psykologers och psykiatrikers position i hälso- och sjukvårdsystemet 
5.6  Patienters kännedom om psykologers och psykiatrers arbete 
(uppgifter) 
5.7  Patienters kännedom om kopplingen mellan psykisk och somatisk 
hälsa 
5.8  Läkares kännedom om olika psykoterapi behandlingar 
5.9  Fördelar med integration av psykologer inom den primära vården 
5.10 Möjligheter för framtida integration av psykologer inom den primära 
vården 
5.11 Patienters möjliga reaktion på integration 
5.12 Övrigt  

 
6. Staden xxxx och psykisk hälsa 
 

6.1  Det specifika kring psykisk hälsa i staden 
6.2  PTSD omfattning 
6.3  PTSD vård 
6.4  Allmänläkares tankar om PTSD problematik 
6.5  Psykiskt stöd för bredare population efter kriget i staden 
6.6  Psykologers situation i staden 
6.7  Övrigt 

 
7. Övriga ämnen (icke ovannämnda) 
 

7.1 Brist på läkare i landet 
7.2 Övrigt 
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Bilaga 4.  Brev utfärdat av chefen för stadens vårdcentralsverksamhet 
 
Vårdcentralens logo 
VÅRD CENTRALEN XXXX 
Adress 
 
 
 Brev utfärdas till: 
 JASNA VIDAČIĆ 
 
 
 
Stadens namn, 26 juni 2007 
 
 
 
 
ÄRENDE: Avsiktsförklaring 
 
 
 
 

Vi känner till fru Jasna Vidacic avsikt att göra ett psykologexamensarbete 
med temat primärvård av psykiska ohälsa. 
 

Vi stöder det utvalda temat och förklarar att medicinska institutionen Vård 
centralen XXXX ger all hjälp som behövs i undersökningen, relaterad till intervjuer 
med läkare inom den primära hälsovården.  
 
 
 
 
 
 Verksamhetschef 
 VÅRD CENTRALEN XXXX 
  
 Namn 
 Titel 
 Stämpel 
 
 
 
 
 
 
 
Flera telefonnummer inom Vård Centralen XXXX 


