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Sammanfattning 

  

Patienter med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet är en sårbar och 

vårdmässigt komplex grupp som löper större risk, jämfört med 

normalpopulationen, att avlida i förtid till följd av sjukdomar som kunde ha 

förebyggts. Bristande socioekonomiska resurser tycks vara en förklaring men 

forskning visar också på sämre bemötande av patientgruppen samt att fler 

diagnostiska misstag görs vid samsjuklighet. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur läkare inom somatiken upplever svårigheter i diagnostik och 

behandling gällande samsjukliga patienter. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med tio läkare verksamma inom somatisk vård. Induktiv tematisk 

analys visade att läkarnas upplevelser kunde delas in i fyra teman; Osäkerhet, 

Relationen, Kapacitet och Integration. Resultaten visar att läkare upplever 

svårigheter kopplat till individen, patient-läkar-relationen och vården i stort. 

Kärnkategorin Otillräcklighet är beskrivande för samt genomsyrar samtliga 

teman och handlar om en otillräcklighet i hela vården, hos såväl patient som 

vårdpersonal och organisation. Dessa fynd bekräftar dels tidigare forskning och 

tillför fördjupade perspektiv i en svensk kontext. Behov finns av vidare 

kvantitativ forskning inom ämnet för ett mer generaliserbart resultat. 
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Abstract 

  

Patients with somatic and psychiatric comorbidity constitute a vulnerable and 

care-wise complex group at higher risk, compared to the general population, of 

premature death due to preventable diseases. A lack of socio-economic 

resources seems to be one explanation, but research also shows that these 

patients are subjected to worse interpersonal treatment and that more diagnostic 

mistakes are made in relation to comorbid patients. The purpose of this study 

was to investigate how physicians in the somatic care experience difficulties in 

diagnosis and treatment of comorbid patients. Semi-structured interviews were 

conducted with ten physicians in the somatic care. Inductive thematic analysis 

showed that the experiences could be categorized into four themes; Uncertainty, 

The relationship, Capacity and Integration. The results show that physicians 

experience difficulties relating to the individual, the patient-physician-

relationship, and the care system as a whole. The core category Insufficiency is 

descriptive of all themes and refers to an insufficiency regarding the patient 

herself as well as the staff and the organization. The findings confirm previous 

research and adds an in-depth perspective in a Swedish context. There is a need 

for future quantitative research on this topic in order to generate more 

generalizable results.  
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Läkares upplevelser av svårigheter i vården av samsjukliga patienter 

Personer med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet är en sårbar och vårdmässigt 

komplex patientgrupp. Sjukdomstillstånden tenderar ofta att förvärra varandra och 

patienternas tillstånd gör inte sällan att de saknar resurser att söka såväl som tillgodogöra sig 

vård (Socialstyrelsen, 2014; Inspektionen för vård och omsorg, 2018; Jelec et al., 2019). 

Patienternas ohälsa kommer i många fall som en konsekvens av bristande socioekonomiska 

resurser, i vissa fall kan bristande socioekonomiska resurser förvärra ohälsan (Druss & 

Walker, 2011). Som en mycket alarmerande konsekvens av dessa växelverkande faktorer, 

löper samsjukliga patienter, jämfört med normalpopulationen, större risk att avlida i förtid 

som konsekvens av sjukdomar som kunde ha förebyggts (Druss & Walker, 2011; Jelec et al., 

2019; Nordentoft et al., 2013; Socialstyrelsen, 2014; Inspektionen för vård och omsorg, 

2018). Begreppet samsjuklighet innebär att en person har mer än en sjukdom samtidigt 

(Nationalencyklopedin, 2019). Det kan handla om flera somatiska diagnoser, flera 

psykiatriska diagnoser eller en kombination av en alternativt flera somatiska och psykiatriska 

diagnoser. I denna uppsats åsyftar begreppet samsjuklighet en samtidig kombination av 

psykisk och somatisk sjukdom. Psykiatriska diagnoser innefattar måttliga till svåra tillstånd 

vilka föranlett kontakt med psykiatrin, medan somatiska tillstånd innefattar samtliga 

kroppsliga besvär som föranlett att patienten söker somatisk vård.   

Registerstudier i Sverige och våra nordiska grannländer har visat att de vårdrelaterade 

riskerna för samsjukliga är högre vad gäller såväl inneliggande som öppenvårdspatienter samt 

personer vars psykiska ohälsa sköts i primärvården (Björkenstam et al., 2012; Wahlbeck, 

Westman, Nordentoft, Gissler & Larsen, 2011; Nordentoft et al., 2013). Jämfört med den 

nordiska normalpopulationen är exempelvis risken att dö i hjärt-kärlsjukdom två till tre 

gånger högre vid samtidig psykisk ohälsa, för cancer är risken 1,4–2 gånger högre och för 

infektioner är risken två till sju gånger högre (Nordentoft et al., 2013). Även i andra 
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europeiska länder, samt i USA syns förhöjda risknivåer (Gervaix, Haour, Michel & Chevreul, 

2019; Jelec et al., 2019; Druss & Walker, 2011). Under 2015 framkom i en stor enkätstudie 

bland svenska allmänläkare inom primärvården att endast 66% upplevde att verksamheten 

hade rätt förutsättningar för att hantera vården för patienter med samtidig psykisk sjukdom 

och knappt en av fem läkare uppgav att de ansåg att hälso- och sjukvårdssystemet i stort 

fungerar bra (Vårdanalys, 2015). Jämfört med andra länder rapporterade svenska läkare 2015 

i högre utsträckning brister i den patientcentrerade synen gällande samordning, helhetssyn och 

kontinuitet (Vårdanalys, 2015). Året därpå svarade 7124 patienter ur den svenska 

befolkningen på frågor kring sina vårderfarenheter och uppgav brister i områdena delaktighet, 

information och samordning och dessa skattningar var sämre jämfört med andra länder 

(Vårdanalys, 2016b).  

Vårdens utformning är, trots en stor evidensbas för de goda effekterna av en 

sammanhållen vård, fortfarande fragmenterad och specialiserad, vilket ställer krav på 

patienten att själv ta ansvar för sin hälsa, något som inte alltid är möjligt när sjukdomar 

inverkar på den mentala och fysiska funktionsnivån (Socialstyrelsen, 2014; Vårdanalys, 

2016a; Jelec et al., 2019). Under 2018 genomförde Inspektionen för vård och omsorg en 

nationell tillsyn av vården för samsjukliga patienter i Sverige (Inspektionen för vård och 

omsorg, 2018). Inför tillsynen identifierades brister i samverkan samt brister i kompetens hos 

vårdpersonalen som de största riskfaktorerna i vården för denna patientgrupp. Andra faktorer 

som inverkar på den vård patientgruppen erbjuds visade sig vara inadekvata främjande och 

förebyggande insatser, brister i helhetssyn samt brister i bemötande (Inspektionen för vård 

och omsorg, 2018). Den senare faktorn kan tänkas inverka på att samsjukliga patienter drar 

sig för att söka vård.  
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Negativa attityder och bemötande 

Vårdpersonal har själva i flera studier lyft fram negativt bemötande gentemot patienter 

som ett närvarande och bekymmersamt problem i vården (Van Nieuwenhuizen et al., 2013; 

Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Noblett, Lawrence & Smith, 2015; Thornicroft, Rose 

& Kassam, 2007). Stigmat kring psykisk ohälsa gör att patienter med psykiatrisk problematik 

ofta möts av negativa attityder i vården, vilket gör att patienternas erfarenheter av vården inte 

sällan är negativa, vilket skapar oro och farhågor inför att söka vård (Inspektionen för vård 

och omsorg, 2018; Hansson, Stjernswärd & Svensson, 2014). I en enkätstudie bland 

vårdpersonal framkom att av 267 respondenter hade 19% observerat att personal talat 

nedsättande om patienter med psykisk sjukdom och 11% rapporterade att de observerat att 

personal varit nedsättande i bemötandet av patienten (Noblett et al., 2017).  I Sverige och 

Storbritannien har undersökningar visat att patientens diagnos har betydelse för 

vårdpersonalens attityd gentemot den samsjukliga patienten i den somatiska vården 

(Björkman et al., 2008; Noblett et al., 2015). Generellt uppfattades patienter med svårare 

diagnoser såsom schizofreni och personlighetsstörningar som oberäkneliga, opålitliga och 

farliga. Vårdpersonalen uppvisade högre grad av misstänksamhet och lägre grad av tilltro till 

förbättring gällande dessa patienter, jämfört med personer med måttlig eller lindrig psykisk 

ohälsa (Björkman et al., 2008; Noblett et al., 2015). Både patienter och vårdpersonal upplever 

alltså att samsjukliga patienter som grupp bemöts mer negativt och med mer fördomar än 

patienter utan psykisk ohälsa. 

Relationella svårigheter 

I en studie uppgav vårdpersonal tvivel kopplat till yrkesrollen såtillvida att 

kunskapsbrist var en svårighet när det kommer till vård av patienter med somatisk och 

psykiatrisk samsjuklighet (Noblett et al., 2017; Van Nieuwenhuizen et al., 2013). Flera studier 

beskriver också svårigheter kopplade till patientens presentation samt relationen till 
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vårdgivaren (Noblett et al., 2017; Van Nieuwenhuizen et al., 2013; Søndergaard et al., 2015). 

Läkare upplevde patientens beteende som utmanande samt verbalt och fysiskt aggressivt 

vilket väckte negativa känslor i läkaren (Noblett et al., 2017). Patientens problempresentation 

beskrevs som komplex vilket också upplevdes som en svårighet i mötet eftersom det blev 

svårt att skilja på vad som var somatiskt och vad som var psykiatriskt (Noblett et al., 2017; 

Søndergaard et al., 2015). Vårdpersonal upplevde också att det var svårt att ta anamnes, svårt 

att genomföra undersökningar samt att det underlättade om anhöriga medverkade i vården 

(Van Nieuwenhuizen et al., 2013). Svårigheter kopplat till rädsla för våldsamma situationer 

och försök att undvika våldsamma situationer uppgavs också av vårdpersonal (Van 

Nieuwenhuizen et al., 2013). 

Miljöfaktorer  

Läkare har beskrivit att de upplever sig som portvakter för hela vårdsystemet såtillvida 

att de känner att det är ålagt dem att fatta beslut om vart den samsjukliga patienten bör 

hänvisas när den söker vård, vilket de upplever som svårt på grund av att vårdsystemet är 

fragmenterat (Søndergaard et al., 2015). Brister har beskrivits både gällande samarbete mellan 

professioner (Søndergaard et al., 2015; Van Nieuwenhuizen et al., 2013) och samverkan 

mellan somatik och psykiatri, men också på samhällsnivå gällande riktlinjer för vård av 

patienter med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet (Søndergaard et al., 2015). Brister i 

implementering av samverkan med psykiatrin beskrivs av Van Nieuwenhuizen et al. (2013) 

och liknande fynd rapporteras av Noblett et al. (2017) där läkare beskrev brister i samverkan i 

form av ofullständiga somatiska utredningar, till följd av för tidig överflyttning från somatik 

till psykiatri, samt dålig kommunikation mellan enheterna. Inadekvata miljömässiga 

förutsättningar beskrevs som ett hinder för god somatisk vård för patienter med samsjuklighet 

(Noblett et al., 2017; Van Nieuwenhuizen et al., 2013) och ledde till att patienter flyttades 
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runt på olika avdelningar (Noblett et al., 2017). Vårdpersonal upplevde även att tidspress är 

en försvårande faktor (Van Nieuwenhuizen et al., 2013).  

Informationsbearbetning vid kliniska beslut 

Diagnostisering är en komplex domän där olika typer av kunskap är inblandade och 

där problem sällan är väldefinierade. Läkarens förmåga att värdera den kliniska 

informationen, ta beslut och sätta diagnoser är en mycket viktig del i vården och 

experimentell forskning på detta kliniska beslutsfattande har undersökt hur nivå av erfarenhet 

påverkar hjärnans kunskaps- och tankeprocesstrukturer (Gilhooley, 1990). Sammantaget 

minns erfarna experter bättre och har bättre problemrepresentationer då de skaffat en rik 

repertoar av minnesstrukturer gällande sjukdomstillstånd, vilka kallas scheman eller illness 

scripts (Gilhooley, 1990). När personen ställs inför ny information kan denna hängas upp på 

de befintliga kognitiva schemastrukturerna och experter jobbar därför schemadrivet och 

deduktivt snarare än sökdrivet och induktivt. Minnesexperiment visar att de illness scripts 

som experter använder sig av oftast leder rätt, effektiviserar diagnostiseringen och kräver få 

kognitiva resurser (Gilhooley, 1990). 

Dual process theory (DPT) är en teori som till en början utvecklades för att förstå hur 

människor bearbetar information och presenterades bland annat av Wason och Evans (1974). 

Teorin kom sedan att utvecklas och beskrevs inom ramen för kognitiv psykologi av Epstein 

(1994) och Hammond (1996). DPT har på senare tid använts av flertalet författare (Croskerry, 

2009; Croskerry, Singhal och Mamede, 2013; Pelaccia, Tardif, Triby & Charlin, 2011) för att 

beskriva läkares informationsbearbetning vid kliniskt beslutsfattande. Det är en komplex 

process som involverar information som lagrats i långtidsminnet (Croskerry, 2009; Pelaccia et 

al., 2011; Croskerry et al., 2013). Enligt DPT används två system för kliniskt resonerande; 

system 1 och system 2. System 1 är intuitivt, snabbt och schemadrivet. Det används utan 

större ansträngning, är oftast omedvetet och påverkas därför lätt av läkarens känslomässiga 
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tillstånd samt miljömässiga faktorer såsom stress (Croskerry, 2009; Pelaccia et al., 2011; 

Croskerry et al., 2013). System 2 är mer tidskrävande, analytiskt och rationellt och kan 

utvecklas genom medveten träning (Croskerry et al., 2013). 95% av kliniska beslut tas i 

system 1 (Croskerry et al., 2013), men vid komplexa situationer, när läkaren känner sig osäker 

eller vid ovanlig problembild, krävs att kliniskt beslutsfattande sker i system 2 (Pelaccia et al., 

2011). Ofta börjar beslutsfattandet intuitivt baserat på illness scripts och resulterar i ett antal 

potentiella lösningar varpå system 2 därefter fungerar som en analyserande kontrollfunktion. 

Beslutsfattande sker alltså genom en abduktiv växelverkan mellan de två systemen (Mamede 

& Schmidt, 2017; Gilhooley, 1990). När negativt påverkande kontextuella faktorer föreligger 

- såsom tidsbrist, hög arbetsbelastning, trötthet, distraktion, bristande självsäkerhet och 

motivation - riskerar system 2 att inhiberas då aktivering av detta system kräver mer 

ansträngning. Vid inhibering av system 2 ökar sannolikheten för kognitiva fel, så kallade bias 

(Croskerry et al., 2013), och den intuitiva system 1-lösningen accepteras utan att testas mot 

system 2 eftersom denna kognitiva kontrollfunktion då är nedsatt (Pelaccia et al., 2011). 

Diagnostiska misstag 

Vid en ökad risk för kognitiva bias ökar även risken för att fler misstag begås. 

Kognitiva processer blir således högst relevant i relation till samsjukliga patienter, då 

samsjuklighet ofta innebär en komplex problembild, vilket ställer högre krav på läkaren vid 

diagnostik och behandling. Schnapp, Sun, Kim, Strayer och Shah (2018) menar att 

medicinska och diagnostiska misstag i hög grad beror på just kognitiva bias. Ett av de 

vanligaste kognitiva felen har visat sig vara felaktig verifikation av information, att symtom 

över- eller underskattas samt att beslut tas snabbt. Ett annat vanligt kognitivt fel är felaktig 

informationsbearbetning vilket handlar om brister i anamnesupptagning, brister i 

patientavstämning, brister i kollegial konsultation samt bekräftelsebias (Schnapp et al., 2018). 
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Dessa bias hos läkare har vidare visat sig vara vanligt förekommande i relation till 

gruppen patienter med psykiatrisk samsjuklighet och dessa patienter riskerar därför, oftare än 

normalpopulationen, att drabbas av diagnostiska misstag till följd av kognitiva bias (Geiss et 

al., 2018). Förvirring, agiterat beteende samt förhöjd puls och kroppstemperatur kan 

exempelvis misstas för psykiatriska symtom när de egentligen är tecken på ett allvarligt 

somatiskt tillstånd (Geiss et al., 2018). Forskning visar att vårdpersonal har upplevt att den 

psykiatriska diagnosen inverkat på den somatiska diagnostiseringen vilket lett till onödigt 

lidande och i vissa fall även fått dödliga konsekvenser (Van Nieuwenhuizen et al., 2013). När 

problembilden är komplex, ingen somatisk förklaring hittas och patienten har samtidig 

psykisk sjukdom beskriver läkare att det kan vara närmre till hands med en psykologisk 

förklaringsmodell (Noblett et al., 2017), det vill säga läkare tenderar att tillskriva diffusa 

somatiska symtom till patientens psykiatriska problematik. Detta fenomen benämns med 

begreppet diagnosöverskuggning, vilket tidigare användes för att beskriva vårdpersonals 

tendens att attribuera somatiska symtom hos personer med funktionsnedsättning till deras 

kognitiva kapacitet (Jones, Howard & Thornicroft, 2008). Idag används begreppet även för att 

beskriva vårdpersonals tendens att tillskriva somatiska symtom hos psykiskt sjuka till deras 

psykiatriska problematik (Thornicroft et al., 2007; Happell, Ewart, Bocking, Platania-Phung, 

& Stanton, 2016).  Att somatiska symtom felaktigt tillskrivs patientens psykiska sjukdom 

beskrivs i forskning av både patienter och vårdpersonal som förekommande (Van 

Nieuwenhuizen et al., 2013) och något som leder till underdiagnostik och uteblivna diagnoser 

samt utebliven, fördröjd eller felaktig behandling för patienter med samsjuklighet 

(Thornicroft et al., 2007). Graber, Franklin & Gordon (2005) fann i en studie av 100 

patientfall där diagnosfel begåtts, att 74% av de diagnostiska misstagen berodde på läkares 

tankefel. Varken nivå av utbildning eller erfarenhet hos vårdpersonal tycks minska 

förekomsten av diagnosöverskuggning (Jopp & Keys, 2001). 
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Sammanfattning 

Att samsjukliga patienter löper högre risk att få sämre vård, drabbas av felaktig vård 

eller dö i förtid kan tänkas bero på samverkande faktorer, där vissa handlar om 

socioekonomiska aspekter och patientens egna resurser. Det har också visat sig att 

samsjukliga patienter oftare bemöts sämre av vårdpersonal, vilket också kan tänkas bidra till 

sämre vård. Samtidigt kan då läkarens och vårdens roll och ansvar anses vara extra viktig och 

kognitiva aspekter tycks spela en betydande roll för läkarens agerande i diagnostik och 

behandling. 

Såväl läkare som annan vårdpersonal samt patienterna själva oroar sig över den 

somatiska vården för patienter med psykiatrisk samsjuklighet och brister i vården riskerar att 

leda till onödigt lidande och ibland även dödlig utgång för patienten (Geiss et al., 2018; 

Noblett et al., 2017; Van Nieuwenhuizen et al., 2013). Utifrån ovan nämnda forskning tycks 

oron vara befogad.  

Syfte och frågeställning 

Med tanke på patientsäkerhet och vårdkvalitet är det av vikt att mer djupgående 

undersöka hur och vilka svårigheter läkare upplever i diagnostik och behandling av patienter 

med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet. Eftersom läkare är de som oftast fattar besluten 

gällande diagnostik och behandling är de en yrkesgrupp som spelar en avgörande roll i 

vården. Ökad kunskap om läkares upplevelser av svårigheter kan tänkas underlätta 

förbättringsinsatser i relation till samsjukliga patienter.  

Tidigare forskning från länder med liknande vårdsystem indikerar att läkare upplever 

samsjukliga som en utmanande patientgrupp, men forskning på läkares upplevelser och 

perspektiv i relation till denna patientgrupp saknas i Sverige. Denna studie syftade därför till 

att bidra med ökad kunskap kring detta genom att undersöka hur läkare inom somatiken 

upplever svårigheter i diagnostik och behandling gällande samsjukliga patienter. 
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Frågeställningen för denna studie var således: hur beskriver läkare inom den somatiska vården 

sina upplevelser av svårigheter i diagnostik och behandling gällande patienter med somatisk 

och psykiatrisk samsjuklighet?  

Metod 

Val av metod 

         Kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är lämplig när ämnet är komplext och 

subjektivt och kan användas när syftet är att söka beskriva, samt uppnå förståelse för, ett 

fenomen både vad gäller individers inre livsvärld och de sociala processer som individen 

befinner sig i (Denscombe, 2009; Langemar, 2008; Kazdin, 2014).  

         För att förstå och beskriva läkares upplevelser av svårigheter i diagnostik och 

behandling av personer med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet ansågs en kvalitativ 

metod lämpa sig väl.  

Intervjudata. Intervjuer är användbara när syftet är att undersöka komplexa fenomen 

då de ökar möjligheten att fånga nyanser, bredd och djup (Denscombe, 2009). Diagnostik och 

behandling ansågs vara komplexa företeelser eftersom de är relationella såtillvida att läkaren 

och patienten möts och behöver besluta om vidare åtgärder kring ett lidande. Det är också en 

process som sker inom en organisation där faktorer kan tänkas inverka både på själva 

processerna och aktörerna i dessa. Diagnostik och behandling antas således vara dynamiska 

och mångbottnade processer som kan tänkas bero på faktorer som dels ligger inom, dels utom, 

aktörernas kontroll. Begreppen svårigheter och upplevelser är även de subjektiva fenomen 

som också är komplexa och svårfångade. Sammantaget antogs därför frågeställningen 

lämpligast kunna fångas genom semistrukturerade djupintervjuer där informanten fick berätta 

fritt om sina subjektiva upplevelser, för att få så rikt och fördjupat material som möjligt men 

ändå besvara studiens forskningsfråga (Langemar, 2008). Semistrukturerade djupintervjuer 

möjliggör synliggörande av upplevelser och nyanser i öppna och breda frågor av känslig natur 
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på ett sätt som kvantitativa instrument inte kan (Denscombe, 2009). Intervjun kan också ge 

informanterna möjlighet att utveckla sina synpunkter och fokusera på de områden de anser 

vara relevanta, vilket ger ökad insikt om ett fenomen och hur det upplevs (Denscombe, 

2009).  

Induktiv tematisk analys. Den tematiska analysen (TA) är en flexibel analysmetod 

som kan användas i olika typer av kvalitativa ansatser och resultera i både komplex och 

detaljerad data (Braun & Clarke, 2006). Metoden lämpar sig väl för forskare med begränsad 

kunskap och erfarenhet då den är relativt enkel och är därför en bra första metod att lära sig 

(Langemar, 2008). TA söker efter mönster över hela det transkriberade datasetet och används 

med fördel då man undersöker erfarenheter, mening och upplevelser av verkligheten hos 

deltagarna (Braun & Clarke, 2006). Denna metod ansågs som lämplig då syftet var att 

undersöka upplevelser hos läkare som grupp.  

I analysen av materialet försöker man med TA finna mönster och teman, där ett tema 

är något som fångar viktiga delar i relation till forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). TA 

kan vara teoristyrd, vilket handlar om att man utgår från en teoretisk förförståelse och i 

analysen av data söker efter teman som passar in i den teoretiska ramen. Den kan också vara 

induktiv, vilket betyder att en mer “naiv”, tolkande och datastyrd ansats används i 

dataanalysen för att hitta mönster. Materialet kodas inte utifrån en teoretisk ram och de teman 

man finner hänger sällan ihop med frågorna i intervjuguiden. Även om man genom detta 

förhållningssätt försöker frigöra sig från sin förförståelse bör det finnas en medvetenhet om 

att analysen inte sker i ett “epistemologiskt vakuum” (Braun & Clarke, 2006, s. 84). Det kan 

ses som fördelaktig att läsa in sig på ämnet man vill undersöka för att på så sätt kunna tolka 

informantens svar på ett känsligare sätt och föra samtalet framåt på ett fokuserat sätt. Detta 

blir således till viss del en teoristyrd ansats, även om en induktiv ansats användes i analysen.  
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Deltagare 

Rekrytering. För att få en bredd i urvalet samt för att samsjukliga patienter 

förekommer i hela den somatiska vården riktades rekryteringen inte in på någon särskild 

specialitet. AT-läkare och legitimerade läkare bedömdes lämpliga som deltagare då AT-läkare 

har genomgått läkarutbildningen och under denna varit placerade på olika vårdenheter, och de 

legitimerade läkarna har, utöver sin AT-tjänst, längre erfarenhet av yrket. I kategorin 

“legitimerade läkare” innefattas även ST-läkare och specialister. Inklusionskriterierna var 

således:  

• Pågående tjänst inom somatisk sjukvård som AT-läkare eller legitimerad läkare 

• Yrkeserfarenhet av patienter med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet 

Barnläkare exkluderades då tidigare forskning har utgått från vuxna patienter. 

Barnhälsovården innefattar också föräldrar till större del vilket gör att relationen läkare-

patient snarare kan ses som en triad vilket ansågs utgöra en speciell och än mer komplex 

konstellation.  

För att nå ut till läkarna söktes mailadresser till verksamhets- och enhetschefer upp via 

olika landstings hemsidor, närmare bestämt Region Örebro Län, Region Västmanland, Region 

Östergötland och Västra Götalandsregionen, och bad dem förmedla informationen till läkarna 

på de olika klinikerna. Dessa regioner valdes ut dels på basis av den geografiska placeringen 

då författarna har anknytning och kunde resa till dessa platser, men också för att geografisk 

spridning är en fördel eftersom insamlad data då kan spegla en bredare bild snarare än ett 

specifikt landsting. Rekryteringsinformation skickades också ut via sociala medier samt till 

personliga kontakter, vilka i sin tur hade kontakt med läkare. Läkartidningen, Läkarförbundet 

samt Läkarföreningen i Region Örebro kontaktades för att sprida rekryteringsinformationen.  

Urval. Urvalet riktades in på läkare inom somatiken och förhoppningen var att få 

kontakt med personer med variation i erfarenhet för att säkerställa den kvalitativa variationen 
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i materialet gällande bredd och djup (Langemar, 2008). Variation gällande antal 

yrkesverksamma år och specialiteter antogs kunna vara indirekta faktorer som skulle kunna 

påverka det kvalitativa innehållet i datan. Utifrån resultat från tidigare forskning antogs även 

kön och ålder vara indirekta faktorer som potentiellt kunde inverka på den kvalitativa 

variationen i datan och ambitionen var att nå variation i urvalet även gällande dessa faktorer. 

På så sätt eftersträvades ett homogent urval i fråga om direkta faktorer (yrkesgrupp) och en 

heterogenitet i fråga om indirekta faktorer (kön, specialitet, antal yrkesverksamma år) 

(Langemar, 2008).  

Informanter. Majoriteten av informanterna arbetade inom Region Örebro län, några 

arbetade i Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. Tre av informanterna var 

överläkare, en var specialistläkare, tre var ST-läkare och tre var AT-läkare. Informanterna var 

verksamma inom allmänmedicin samt andra områden inom den somatiska vården. Fyra av 

informanterna var män och sex av dem var kvinnor. Studiens deltagare (n=10) var mellan 25–

68 år gamla, medelåldern var 41 år (SD=14,6). Yrkeserfarenheten hos informanterna sedan 

examen varierade från 0,5–41 år (M=14,9, SD=14,7).  

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med informanterna.  Intervjuerna utgick 

ifrån en intervjuguide (se bilaga 2). Ljudupptagning användes och intervjuerna 

transkriberades därefter till skriven text.  

Intervjuguide. En intervjuguide konstruerades utifrån studiens syfte och 

frågeställning och innehöll tre övergripande områden baserat på tidigare forskning, nämligen 

individfaktorer, patient/relationsfaktorer samt miljö/organisationsfaktorer (Noblett et al., 

2017; Van Nieuwenhuizen et al., 2013; Søndergaard et al., 2015). Detta för att säkerställa att 

varje intervju täckte de områden som bedömts relevanta för att besvara forskningsfrågan. 

Intervjuguiden inleddes brett för att sedan bli mer specifik (Langemar, 2008). Intervjun 
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började med en genomgång av studiens syfte, informerat samtycke (se bilaga 1) samt 

bakgrundsfrågor om ålder, titel och nuvarande tjänst. Begreppet “samsjuklighet” definierades 

också för att tydliggöra att begreppet i denna studie avsåg personer med somatisk och 

psykiatrisk samsjuklighet. Ingen definition gjordes kring somatiska svårigheter. Det 

bedömdes inte meningsfullt att sätta en fast gräns på antal sjukdomstillstånd, exempelvis en 

(1) somatisk diagnos i kombination med en (1) psykiatrisk diagnos då huvudfokus inte var 

själva antalet och då verkligheten ofta är mer komplex. Psykiatriska diagnoser definierades, i 

de fall informanten beskrev tillstånd som låg utanför studiens syfte, som måttliga till svåra 

tillstånd som föranlett kontakt med psykiatrin. Vidare bedömdes olika psykiatriska diagnoser, 

utifrån läsning av tidigare forskning, potentiellt kunna väcka olika reaktioner hos 

vårdpersonal. Inte heller här bedömdes det meningsfullt att begränsa samtalet till en eller flera 

specifika diagnoser.  

Intervjun inleddes med tre breda och öppna frågor där informanten ombads (1) berätta 

vad hen har för erfarenhet av att möta samsjukliga patienter, (2) beskriva hur den diagnostiska 

processen generellt går till när hen möter patienter, samt (3) beskriva en situation där hen 

upplevt svårigheter i diagnostisering eller behandling av en patient med samsjuklighet. 

Intervjuguiden innehöll också möjliga följdfrågor kopplat till varje område. Varje område 

hade en lista med fokusområden som kunde tänkas ta sig konkret uttryck på det sätt som föll 

sig lämpligt. Hänsyn togs till det informanten berättade och frågorna anpassades delvis efter 

det som framkom i respektive intervjusituation. Intervjuguiden innehöll några avslutande 

frågor som berörde huruvida informanten hade något mer hen ville lyfta fram, hur intervjun 

upplevdes av informanten, om hen samtyckte till att bli kontaktad vid eventuella frågor samt 

om hen önskade återkoppling gällande studiens resultat.  

Genomförande. Pilotintervjuer genomfördes inte innan datainsamling eftersom 

antalet informanter var få. Intervjuguiden diskuterades igenom författarna emellan samt med 
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handledaren innan datainsamlingen påbörjades. Rekryteringen resulterade i en telefonintervju 

och nio intervjuer ansikte-mot-ansikte. Intervjuerna genomfördes under oktober 2019 och 

författarna genomförde fem intervjuer var. I de fall det var möjligt genomfördes intervjuerna 

på en plats som informanterna fick välja, med kravet att det skulle vara ett avskilt rum där 

intervjun kunde genomföras ostört. Varje informant intervjuades vid ett tillfälle och tiden för 

intervjun bestämdes i samråd med informanten. Intervjuerna var mellan 43–82 minuter långa. 

Vid intervjutillfället fick deltagarna information om studien och dess syfte, ge informerat 

samtycke samt svara på några frågor om ålder, utbildning, yrkeserfarenhet. Därefter startades 

inspelningen och intervjuaren ställde frågor utifrån intervjuguiden. 

Analys  

Det transkriberade materialet bearbetades i en och samma analys så att de teman som 

framkom skulle ha god förankring över datasetet (Langemar, 2008). Analysen gjordes på 

basis av de tillvägagångssätt som presenterats av Braun & Clarke (2006) samt Hayes (2000, 

refererad i Langemar, 2008) och processen redovisas nedan.  

Transkribering. Båda författarna lyssnade på samtliga intervjuer, varpå 

transkribering gjordes av de egna intervjuerna, vilket innebar fem transkriberingar var, totalt 

tio intervjuer. Intervjuerna transkriberades ordagrant och relevanta pauser och betoningar 

skrevs ut för att fånga mening och känslomässig innebörd. Det egna transkriberade materialet 

lästes därefter igenom på nytt för att öka kännedomen om innehållet (Braun & Clarke, 2006).  

Kodning. De tio transkriberade dokumenten fördes över till programmet Atlas.ti 

(version 8.4.4), vilket är en mjukvara som används vid kvalitativ analys av text och andra 

typer av material. Programmet innehåller funktioner för kodning och citering och möjliggör 

lättöverskådliga sammanställningar av data.  

De första halvorna av två intervjuer, en från vardera författare, kodades tillsammans 

för att träna upp ett gemensamt förhållningssätt. Osäkerheter och olika synpunkter kring 



SVÅRIGHETER I VÅRDEN AV SAMSJUKLIGA 

 

19 

kodningen diskuterades. Därefter fortsatte kodningen genom att författarna kodade sina 

respektive intervjuer. Avstämningar och diskussioner kring innehåll och mening i materialet 

fördes löpande under kodningsarbetets gång.  

Den induktiva ansatsen innebar textnära kodning där materialet inledningsvis tolkades 

minimalt och kodernas namn låg nära informantens beskrivningar (Braun & Clarke, 2006). 

Rådatan “Och att man, eller man ser att de har ett väldigt extensivt sökmönster där det aldrig 

har varit någonting, det är ju också liksom, det är ju faktiskt en pusselbit i det hela liksom” 

kodades som Extensivt sökmönster är en pusselbit. En del koder var av mer tolkande karaktär, 

exempelvis ”Och där så har vi en kurator som får ner folk till onkologen för att de ska se hur 

det ser ut. Liksom vänja in sig. Du kan få göra studiebesök på röntgen för att se, eller se 

någon annan göra det. Du kan se. Det ordnar vi. Så är du orolig för det här så då tar vi 

kuratorn eller kontaktsköterskan så går hon ner där och åker ner till onkologen och så försöker 

vi den vägen.”, vilken kodades som Andra professioner kopplas in för att minska ångest. 

Totalt skapades 1408 koder.  

Kategorisering. Kategoriseringen skedde även den i programmet Atlas.ti. Koder som 

bedömdes höra ihop utifrån meningsinnehåll samlades i preliminära kategorier som fick namn 

som återspeglade innehållet. All kategorisering gjordes på en av författarnas dator. Den andra 

författarens dator användes för rådata-kontroll vid osäkerhet kring kodens kontext. Ett 

exempel på kategorisering är koderna Även om man inte vill straffa någon tror jag att vi ger 

sämre vård till personer som beter sig illa samt Tappade tålamodet trots förståelse för 

patientens autism, som placerades i kategorin Komplexa känslor. Kategoriseringen gjordes 

under samarbete och diskussion för att säkerställa att koder och kategorier hade god 

förankring i datan, det vill säga återspeglade meningsinnehållet i informanternas berättelse. 

Indelningen av de 1408 koderna resulterade slutligen i 65 kategorier.  
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Genomgång av kategorier och skapande av subteman. Efter initial kategorisering 

gick författarna igenom kod för kod i var och en av de 65 kategorierna och diskuterade 

kodens placering och lämplighet för respektive kategori. Kategoriernas namn diskuterades 

också och vissa ändrades så att de bättre reflekterade innehållet.  

De 65 kategorierna skrevs därefter ut på var sin lapp tillsammans med korta 

sammanfattningar av innehållet. Kategoriernas innehåll diskuterades och kategorierna 

placerades i grupper som bedömdes höra ihop utifrån meningsinnehåll. Kategorierna 

Osäkerhet vid bedömning samt Kontraproduktiv överutredning placerades tillsammans i 

subtemat Medicinsk osäkerhet. Kategorierna Patienten överdriver symtom, Patienten känner 

sig inte trodd samt Patienten har negativ erfarenhet från vården ansågs höra ihop och bilda 

subtemat Patientens erfarenheter. Denna gruppering resulterade i 14 subteman vilka gavs 

namn som ämnade återspegla bredd och djup i innehållet. 

Definiering och förfining av teman. De 14 subteman som framträdde sorterades 

därefter in teman. Exempelvis ansågs subtemana Medicinsk osäkerhet, Kollegialt inflytande 

och Tankemönster utgöra ett tema. Temana lämnades namnlösa och efter att alla subteman 

sorterats in i teman gjorde författarna en andra omgång från början med samtliga 65 

kategorier för att undersöka om en annan indelning var möjlig och mer lämplig. Detta 

resulterade i att den ursprungliga tematiseringen fastslogs med en smärre justering där ett 

subtema (Patientens erfarenhet och uttryck försvårar vårdmötet) delades upp i två (Patientens 

presentation och Patientens erfarenheter) för att stärka den interna homogeniteten och 

externa heterogeniteten i materialet (Langemar, 2008).  

Utifrån de fyra temana gjordes ytterligare två genomgångar av de tillhörande 

subtemana och dessas innehåll, för att säkerställa att de 65 kategorierna placerats under rätt 

subtema och att varje subtema i sin tur placerats under rätt tema. Efter diskussion kring 

subtemanas inbördes relation flyttades en kategori (Läkare gör olika bedömningar) från 
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subtema 4.2: Kollegiala förväntningar till subtema 1.2: Kollegialt inflytande och därefter 

döptes temana. Analysen landade således slutligen i 65 kategorier, 15 subteman och fyra 

teman.  

Definiering av kärnkategori. Diskussion fördes kring eventuell kärnkategori. Utifrån 

de fyra temana och deras innehåll konstaterades att materialet tycktes genomsyras av en 

potentiell kärnkategori, nämligen Otillräcklighet. Denna kärnkategori kontrollerades mot 

materialet i teman och subteman. De fyra temana bedömdes kunna sammanlänkas med en 

kärnkategori, Otillräcklighet, som då fastställdes.  

Kontroll av material. Kontroll av material har gjorts genom att författarna har rört sig 

fram och tillbaka mellan olika steg och nivåer i analysen. Analysen har varit datanära och 

författarna har kontinuerligt gått tillbaka till rådata för att förhindra långtgående eller felaktiga 

tolkningar. Under hela processen har författarna diskuterat med varandra för att säkerställa att 

teman och resultaten stämmer överens med vad informanterna beskrev. Analysen har också 

diskuterats med handledare som har kommit med input när författarna varit osäkra eller velat 

stämma av arbetet.  

Member Checking. När analysen var färdig skickades ett brev (se bilaga 3) med 

resultatet till informanterna för granskning. Informanterna fick möjlighet att läsa resultatet 

och komma med synpunkter gällande innehållet; ifall något saknades, om de fann direkta 

brister samt om materialet var tillräckligt avidentifierat. Deltagarna fick sju dagar på sig att 

granska resultatet och komma med synpunkter. Två informanter bekräftade att de läst 

resultatet och hade inga invändningar.  

Litteraturgenomgång och förförståelse  

Förförståelsens påverkan på processen är oundviklig och det är därför viktigt att 

dokumentera och reflektera över den under processens gång (Langemar, 2008; Kazdin, 2014). 
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Författarna har försökt att vara medvetna om och reflektera kring denna för att minska dess 

påverkan på tolkningar både i datainsamlingen och analysprocessen.  

En genomgång av forskningslitteratur kopplat till ämnet gjordes under våren 2019 i 

samband med författandet av ett PM. Inför arbetet med denna examensuppsats lästes 

ytterligare litteratur som berörde kognitionspsykologi, kliniskt beslutsfattande och teoretiska 

förklaringsmodeller kopplat till detta. Efter en period pausades läsningen för att hålla ett 

“öppet sinne” inför arbetet med datainsamlingen. Den förförståelse som fanns användes för 

att konstruera intervjuguiden samt för att ställa relevanta följdfrågor i intervjusituationen. 

Kompletterande litteratur kopplat till resultaten lästes för att bättre förstå och förklara de fynd 

som framkom.  

Båda författarna hade tidigare erfarenhet från arbete inom psykiatrin och hade där 

träffat de patienter som är aktuella för studiens forskningsfråga samt hade en bild av att denna 

patientgrupp fick sämre somatisk vård. Författarna antog att läkare var de som fattade beslut 

och därför hade stor makt, påverkansmöjlighet och valfrihet gällande diagnostik och 

behandling av denna patientgrupp.  

Baserat på tidigare forskning skapades syfte och forskningsfråga, nämligen att 

undersöka upplevda svårigheter. Antagandet att läkare upplever svårigheter i diagnostik och 

behandling av patienter med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet gjordes således. 

Litteratur och tidigare forskning på ämnet låg också till grund för intervjuguiden och 

påverkade troligtvis vad som togs upp i intervjuerna.  

Teoretisk kunskap och personliga erfarenheter skapade förväntningar gällande 

studiens resultat hos författarna. Dessa förväntningar medvetandegjordes innan 

datainsamlingen påbörjades och författarna strävade efter ett öppet förhållningssätt under 

intervjusituationen. Författarna antog att resultatet skulle kunna handla om att läkare upplever 

relationella och medicinska utmaningar i diagnostik och behandling av samsjukliga patienter. 
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Vidare antogs att reflektion sällan görs inom vården kring psykologiska processer i relation 

till diagnostik och behandling och att det därför finns ett behov av fler psykologiska 

perspektiv, exempelvis gällande beslutsprocesser och hur kognitiva aspekter kan påverka 

dessa.  

Etiska överväganden 

Studien är godkänd i enlighet med riktlinjerna för examensuppsats vid Örebro 

Universitet. Etiska överväganden har gjorts kring individskyddskravet, i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Individskyddskravet består av informationkravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

I linje med informations- och samtyckeskravet fick informanterna, innan deltagande, 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt, frivillighet, konfidentialitet och nyttjande 

samt därefter ge skriftligt samtycke. En kortare sammanfattning av studiens syfte och upplägg 

sammanställdes och skickades ut i via mail och på sociala medier. Vid intervjutillfället fick 

informanten mer och tydligare information om studien och fick även möjlighet att ställa 

frågor. Informationen gavs skriftligt till informanten, som efter denna genomgång gav sitt 

skriftliga samtycke. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att resultaten redovisades på 

gruppnivå där individuella identifierande kännetecken avlägsnats, samt genom att 

transkriberat material och personuppgifter förvarades inlåst och på separata platser. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att materialet endast kommer att användas i denna uppsats 

och i forskningssyfte.  

Särskild hänsyn togs till att ämnet kunde vara känsligt att prata om då det berör 

informanternas personliga upplevelser, såsom tankar och känslor, deras yrkesidentitet samt 

svårigheter de upplever kopplat till denna.  Syftet var att fånga både beteenden, känslor och 

tankar hos informanterna, vilka till stor del är omedvetna; det kunde därför tänkas vara svårt 

för informanterna att komma åt den efterfrågade informationen. Informanterna ombads 
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beskriva konkreta situationer, men uppmanades att utelämna identifierande patientinformation 

och informerades om att de egna upplevelserna skulle vara centrala i deras berättelser.  

Resultat  

Analysen visade att läkares upplevelser av svårigheter i diagnostik och behandling av 

samsjukliga patienter kan delas in i fyra övergripande teman: Osäkerhet, Relationen, 

Kapacitet och Integration.  Dessa fyra teman bestod i sin tur av 15 subteman (se figur 1). 

Resultaten redovisas tema för tema tillsammans med respektive subteman. Slutligen redovisas 

resultatets kärnkategori.  Resultatens komplexitet gör att både teman såväl som subteman 

hänger ihop, överlappar och interagerar med varandra. 

Figur 1.  Sammanställning av resultatet, presenterat i subteman, teman och kärnkategori. 

Tema 1: Osäkerhet 

Tema Osäkerhet handlar om läkarens osäkerhet kopplat till yrkesrollen. Eftersom de 

samsjukliga patientfallen ofta är svåra och komplexa ökar osäkerheten i diagnostik och 

behandling. Symtomen är ofta diffusa och det kan vara svårt att avgöra om de har en somatisk 

eller psykiatrisk förklaring, eller en kombination av dessa. När informanterna i sin yrkesroll 
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behöver stå upp för sin bedömning beskrevs en osäkerhet gentemot såväl patienter som 

kollegor på grund av sjukdomsbildens diffusa natur. Information om patienten, både från 

kollegor och från journal, påverkar hur informanterna tänker i mötet med patienten samt i sin 

bedömning. Trots att de försöker att vara objektiva är det svårt att inte påverkas av 

information om patientens historik. Den medicinska osäkerheten kan i sin tur leda till 

kontraproduktiva överutredningar som inte är till gagn för patienten. Med erfarenhet ökar 

tryggheten i yrkesrollen och det blir lättare att stå upp för sin bedömning både gentemot 

patienter och kollegor.  

Subtema 1.1: Medicinsk osäkerhet. Informanterna beskrev en osäkerhet vid 

medicinska bedömningar. Det är svårt att differentiera vilka symtom som har somatisk orsak 

och vilka som har psykiatrisk orsak. Ibland hittas ingen tydlig somatisk orsak och detta leder 

ofta till misstanke om att psykologiska komponenter orsakar somatiska symtom. Det kan 

också vara svårt att skilja mellan vad som är somatiskt och vad som är psykiatriskt eftersom 

både fysiologiska och psykologiska komponenter kan orsaka somatiska symtom, samt att de 

påverkar och förstärker varandra. 

Symtomen är ofta diffusa och komplexa och det finns inga tydliga biomarkörer för att 

diagnostisera psykiatriska symtom vilket leder till ytterligare osäkerhet. Denna osäkerhet 

leder till att det blir svårt att avgöra hur mycket utredning som behövs, vilket i sin tur gör att 

somatiska symtom överutreds, på grund av rädsla för att misstolka symtom och missa 

allvarlig somatisk sjukdom. Överutredningar kan också vara till skada för patienten, eftersom 

det skapar ökad oro och leder till en negativ spiral där patienten söker bekräftelse gällande 

sina somatiska symtom. Informanterna beskrev också en osäkerhet gentemot patienten där det 

blir svårt att stå upp för sin bedömning vilket i sin tur också leder till onödiga utredningar. De 

uppgav att erfarenhet leder till ökad trygghet gällande anpassning av utredning och 

behandling samt ökad trygghet i bedömningen. Erfarenhet skapar således en större tillit till 
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den egna förmågan, vilket underlättar i relationen till patienten samt minskar frustration. 

Citatet nedan belyser osäkerhet gällande symtoms bakomliggande orsak:  

Och det är en ganska vanlig situation. Där det liksom blir...och där det kan vara någon 

som har en somatisk sjukdom, men också haft en depression tidigare, eller 

ångestproblematik, utmattningssyndrom tidigare eller så. Och där man...ja, men vilket 

spår ska man köra på; det somatiska spåret eller det psykiatriska spåret? Det är alltid 

det kluriga där. 

  

Subtema 1.2: Kollegialt inflytande. Informanterna beskrev en ambivalens och 

osäkerhet gällande kollegialt inflytande. Kollegorna har stor påverkan på läkarnas inställning 

och deras synpunkter, åsikter och attityder påverkar trots att läkarna försöker att vara 

neutrala. Informanterna upplevde även en ambivalens gällande att lyssna på kollegors 

bedömningar, men samtidigt bibehålla neutralitet och stå upp för sin egen bedömning. 

Informanterna uppgav att det är svårt att inte påverkas av kollegors negativa attityder och 

åsikter om patienter, men att de försöker stå upp för patienten samt sina åsikter. Det beskrevs 

också finnas en hierarki i vården och en förväntan om att yngre läkare ska lyssna på och 

underordna sig mer erfarna kollegor. Detta skapar osäkerhet hos mindre erfarna läkare vilket 

leder till att de undviker att be om råd och hjälp. En informant beskrev hur information om 

patienten påverkar hen: 

Jag försöker hela tiden vara medveten om att sköterskorna har träffat patienten en kort 

stund, de känner kanske till patienten sen innan, de har träffat dem förut och de har 

sina egna föreställningar om vad det är för någonting...men det är väldigt svårt att gå 

in till varje patient med helt ofärgat liksom, att inte alls vara påverkad av vad man får 

för rapport eller för information eller vad det står på pappret innan man träffar någon 

och det tycker jag ändå är... påverkar liksom hela processen från symtom till diagnos 

för att det är ändå det första intrycket man bär med sig in. 

  

Subtema 1.3: Tankemönster. Information om patienten påverkar hur läkaren tänker 

gällande vården av patienter med samsjuklighet. Information om vårdhistoriken kan vara till 

hjälp i diagnostik och behandling. Genom att läsa i journalen får informanterna snabbt 

relevant information om läkemedel, diagnoser och tidigare utredningar, vilket är ett bra 

komplement till anamnesen och underlättar diagnostik och behandling. Samtidigt skapar 
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journalen förväntningar såsom oro, en ökad uppmärksamhet och informanterna påverkas 

motvilligt av informationen de tar del av.  

Informanterna beskrev att patienterna ofta har ett extensivt sökmönster, vilket kan 

skapa negativa förväntningar inför mötet eller väcka tankar om att mötet kommer bli svårt, att 

patienten är krävande och osäkerhet kring om de verkligen kan hjälpa patienten. Detta 

illustreras i citatet nedan: 

Man ser att de har ett väldigt extensivt sökmönster där det aldrig har varit nånting, det 

är ju också liksom, det är ju faktiskt en pusselbit i det hela liksom. Sen får man ju 

alltid se till bilden som är här och nu, men också att, att…så jag tänker att det är från 

båda håll, att både jag och patienten har lite förväntningar om att ”nu blir det 

problem”. 

  

Informanterna beskrev att de ibland misstänker att patienten simulerar och överdriver 

symtom, vilket skapar en ambivalens gentemot patienten och leder till att delaktigheten 

begränsas. Information om patientens psykiatriska historik skapar också förväntningar hos 

informanterna om att diagnostik och behandling blir svårt. Det handlar ofta om komplexa och 

diffusa symtom, många symtom och/eller en lång vårdhistorik, vilket gör det nödvändigt att 

sålla och filtrera bland symtomen, vilket i sin tur riskerar att leda till att symtom missas. 

Informanterna beskrev att de blir mer uppmärksamma på en psykiatrisk förklaringsmodell när 

inga somatiska orsaker hittas, men att de samtidigt försöker att bortse från det psykiatriska vid 

somatisk diagnostik. Det finns alltså en osäkerhet kring hur mycket vikt som ska läggas vid 

det psykiatriska, som ofta påverkar patientens somatiska symtom. Det finns också en oro över 

att tolka somatiska symtom som psykiatriska och missa allvarliga somatiska tillstånd. En av 

informanterna uppgav att “det är klart att jag tror att jag personligen upplever att den 

psykiatriska samsjukligheten blir som ett filter ovanpå min diagnostiska lins.” 

Tema 2: Relationen 

Tema Relationen handlar om upplevda svårigheter i relationen mellan läkare och 

patient. Patientens presentation och psykiska status kan försvåra anamnesupptag genom att de 
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berättar för mycket eller för lite. Nödvändiga undersökningar kan också försvåras. Patienterna 

har ofta med sig negativa erfarenheter från vården och känner sig därför inte trodda, vilket gör 

att det inte är ovanligt att patienten kommer till besöket i försvarsställning. Mycket tid och 

resurser läggs på olika typer av anpassningar för att skapa tillit och förtroende i relationen 

mellan läkare och patient, men det är inte alltid tillräckligt. Informanterna upplevde att de 

trots omfattande försök har svårt att få med sig patienten och att de inte alltid är överens. 

Detta leder till att patienterna blir missnöjda och avfärdar rekommenderad vård, vilket i sin 

tur väcker frustration hos läkaren.  

Subtema 2.1: Patientens presentation. Aspekter i patientens presentation uppgavs 

försvåra bland annat anamnesupptagning, undersökning och behandling. Informanterna 

upplevde att det ofta blir svårigheter i kommunikationen med patienterna. De beskrev till 

exempel att patienter med depression kan ha svårt att redogöra för sina symtom, vilket leder 

till att läkaren får för lite information. Många psykiska sjukdomar kan leda till tillfällig 

kognitiv funktionsnedsättning samt svårigheter att uttrycka sig klart och tydligt, vilket också 

kan försvåra anamnesupptagningen. Vidare kan ångest och psykossjukdomar leda till att 

patienten blir osammanhängande, ger för mycket information, har svårt att hålla röd tråd samt 

har svårt att redogöra i kronologisk ordning. 

Informanterna beskrev också att till exempel provtagning och undersökningar kan bli 

svårt när patienten är uppvarvad, ångestfyllt eller orolig. Det kan ibland vara nödvändigt att 

ge patienten lugnande läkemedel eller söva personen för att genomföra nödvändiga 

undersökningar. Detta är inte alltid genomförbart och undviks om möjligt då det av patienten 

kan upplevas som ett övergrepp. När viktiga undersökningar inte kan genomföras finns risk 

att diagnoser missas. Informanterna upplever en slags maktlöshet när de inte vet hur de ska 

hjälpa patienten då denne inte kan eller vill delta i undersökningar. 
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En annan svårighet som informanterna uppgav var att patienterna blir aggressiva, 

vilket i sin tur försvårar både kommunikationen och genomförandet av undersökningar. Det 

beskrevs till exempel att det kan behövas väktare eller flera personal vid vissa patientmöten. 

Informanterna har upplevt att patienter skriker och hotar dem när de inte får som de vill, 

vilket väcker negativ affekt, såsom rädsla och frustration, hos informanterna. I citatet nedan 

beskrivs svårigheter i anamnesupptagning till följd av psykiatriska tillstånd:  

Ja, det var ju som jag tidigare sa, att alla psykiatriska sjukdomstillstånd som påverkar 

patientens kognitiva förmåga, alltså tankeprocessing eller tankestrukturering, kommer 

inverka på anamnesupptaget och därmed också den viktigaste delen i den somatiska 

diagnostiken som ändå är patientens sjukdomsanamnes och utveckling av förloppet i 

de somatiska symtomen. Och det kan avsevärt försvåras om du har en patient med 

djupt depressivt skov som knappt går att få fram någon anamnes över huvud taget ur. 

Då är det extremt lätt hänt att man missar någon underliggande somatisk problematik 

när man bara har tillgång till den kroppsliga undersökningen och inte den viktigaste 

delen av diagnostiken. 

  

Subtema 2.2: Patientens erfarenhet. Informanterna upplevde att patienterna ofta har 

negativa erfarenheter från såväl händelser i livet som från tidigare vårdtillfällen, vilket skapar 

negativa förväntningar inför besöket. Erfarenhet av exempelvis trauma eller vårdskador gör 

att de kommer i försvarsställning till besöket. Informanterna beskrev en känsla av att 

patienterna är misstänksamma och att de inte känner sig trodda, sedda och lyssnade på. 

Informanterna upplevde att patienterna överdriver symtom, vilket de menade delvis kan 

förklaras av att ångest intensifierar upplevelsen av symtomen. Men informanterna beskrev 

också att patienterna ibland ljuger och överdriver symtom på grund av bristande tillit till 

vården. Patienterna har erfarenhet av att symtomen bagatelliseras, att de inte tas på allvar och 

att de blir avvisade. De utgår ifrån att inte bli trodda på grund av sin psykiska sjukdom. Ofta 

har patienten och läkaren olika förklaringsmodeller vilket också, enligt informanterna, spär på 

patientens känsla av att inte bli trodd. En av informanterna beskrev att det får konsekvenser: 

“Det blir ju ett lidande för man känner sig misstrodd och när man kommer och söker flera 
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gånger, man kanske får höra av någon att ‘det här är psykiskt eller det sitter i huvudet på 

dig’”. 

Subtema 2.3: Behovsanpassningar. Det finns ett behov av anpassningar i vården för 

samsjukliga patienter. Tillit, förtroende och en god allians är viktigt för att förbättra 

kommunikationen, möjliggöra undersökningar samt för att lättare kunna hantera motgångar 

och svårigheter. Det är svårt att skapa tillit och förtroende i efterhand och informanterna 

beskrev att det därför finns ett behov av att investera mer tid, än vad som egentligen finns, 

tidigt i vårdkontakten. Det upplevdes dock som en utmaning att göra detta i det stressiga 

arbetsklimatet som råder, vilket gör att informanterna ofta behöver dra över avsatt tid. 

Informanterna beskrev samtidigt att det är värt det eftersom patienterna ofta har ett behov av 

rutiner och tydlighet, att få förklaringar och att bli lyssnade på samt få utrymme att prata om 

det som är viktigt för dem. Informanterna menade att det lönar sig längre fram om de ger 

patienterna den extra tiden. 

Ofta har patienterna ett behov av kontinuitet och att träffa samma läkare; både för att 

skapa tillit, trygghet och förtroende i relationen samt för att kunna upptäcka förändringar i 

mående. Det är inte alltid detta behov går att möta och det händer att patienten vägrar vård om 

dennes ordinarie läkare är borta.   

Informanterna beskrev också stora behovsanpassningar i vården i form av anpassade 

undersökningar, möjlighet till telefonkontakt, snabbare besökstider och längre betänketid. 

Följande citat belyser hur vårdpersonal gör anpassningar utifrån patientens behov: 

De kommer alltid när jag är i tjänst och när du är i tjänst och det är bara när du och jag 

är i tjänst som dom kan tänkas komma. Ja, då ordnar vi det. Och jag kommer extra 

någon dag för att du råkar vara ledig. Alltså, vi kröker oss litegrann för att få detta att 

fungera. Och sådana patienter har jag haft. 

  

Subtema 2.4: Oenighet. Oenighet mellan läkare och patient gällande 

förklaringsmodell och behandlingsalternativ var en svårighet som beskrevs och informanterna 

måste ibland anstränga sig för att stå upp för sin bedömning. Detta kan exempelvis handla om 
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att patienten upplever att somatiska symtom har en somatisk orsak medan informanterna har 

en psykologisk förklaringsmodell. Det är svårt att motivera och få med sig patienten och 

informanterna känner sig inte litade på av patienten, vilket försvårar undersökning och 

behandlingsinsatser. Informanterna beskrev att patienterna ibland på grund av ångest har svårt 

att fatta beslut eller avfärdar vård och det är då inte möjligt att varken besluta åt, eller tvinga, 

patienten. Ofta görs många och resurskrävande försök, men ibland leder svårigheterna att 

motivera, förklara och få med sig patienten, till utebliven vård eller i värsta fall till att 

patienten dör.  

Trots att informanterna lägger mycket resurser på att patienterna ska få adekvat vård 

upplever de ändå att patienterna är missnöjda när de inte anser sig få rätt hjälp. Det väcker 

frustration och negativa känslor hos läkarna, som upplever att de kan och vill ge god vård, 

men att detta avfärdas av patienten. Oenighet gällande behandling lyfts i citatet nedan:  

Efter mina långa telefonsamtal med hen, kanske släppa in och ha, lämna en liten 

öppning för detta. Och det kan ibland vara så under samtalet men sen mot slutet så blir 

det ändå som att det är ett starkt motstånd mot det, att hen inte kan. Och det blir 

frustrerande för mig för jag tänker att vi kanske skulle kunna hjälpa hen på nåt sätt. 

Vår psykolog skulle kunna, hen har inte träffat hen men jag har pratat om det här 

fallet, och hen skulle kunna ha en telefonbaserad behandling med hen. Och som vi haft 

med andra patienter som vi haft bra resultat på. Och jag kan tycka att det är ledsamt att 

man inte kan prova det. Men så länge hen inte släpper in det, då är det ju ingen idé. Då 

kan man ju inte göra det. Skulle hen lämna en öppning för det och ställa sig mer 

positiv då skulle man ju kunna prova det. 

  

Subtema 2.5: Inre konflikter. Svårigheterna i mötet med patienten skapar komplexa 

känslor hos läkarna och kan göra att läkarna tänker negativa tankar om och känner negativa 

känslor mot patienten, vilket också väcker känslor av skuld och skam eftersom detta är 

oönskade reaktioner. Informanterna beskrev att de ibland väljer att inte ge patienten 

efterfrågad vård, trots att de vet att de inte borde agera så. Informanterna upplevde att de 

försöker skjuta undan negativa känslor, eftersom de vet att dessa patienter behöver mer 

omsorg, men att det är svårt att hantera dessa motstridiga känslor och tankar. Det kräver stort 

tålamod att möta denna patientgrupp och det väcks frustration i mötet. De beskrev en 
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otillräcklighet som medmänniska och att anpassningar görs för att möta patienten, vilket leder 

till att de ibland känner sig uppätna. Informanterna upplevde en konflikt mellan att å ena sidan 

göra medicinskt rätt och inte bli omtyckt, å andra sidan att tillmötesgå patienten för att bli 

omtyckt, men riskera utmattning. Relationella svårigheter ger också upphov till självtvivel; 

när mötet inte blir som det var tänkt väcks känslor av otillräcklighet och tankar om vad en 

kunde gjort annorlunda. En informant beskrev följande:   

Och också, man är ju inte bättre människa än att man vill ju att de man träffar ska 

tycka att man är en snäll doktor liksom, ehh...och det blir ju oftare som det clashar, 

liksom, som det skär sig och det är inte kul［...] för man är ju också, man är å ena 

sidan så är man läkare och vill göra ett medicinskt bra jobb, men å andra sidan är man 

människa och vill bli omtyckt, det blir svårt. 

  

Tema 3: Kapacitet 

Tema Kapacitet handlar om bristande resurser hos patienten, hos läkaren och i vården 

samt de motstridiga känslor som informanterna upplever gällande ansvar och gränssättning. 

Samsjukliga patienter beskrevs ha sämre socioekonomiska förutsättningar, vilket leder till 

svårigheter med följsamhet i vården både gällande att komma på inbokade besök och att 

fullfölja behandling. De har ett stort vårdbehov och är en resurskrävande grupp som hör av sig 

ofta, kommer på besök ofta och tar mer tid än andra patienter. Vården är inte anpassad för att 

ta hand om dessa patienter; besökstiden räcker inte till och mottagningarna är 

underbemannade. När extra resurser läggs på dessa patienter tas resurser från andra patienter. 

Informanterna beskrev en vilja att tillmötesgå patienternas behov, men att de inte har resurser 

att göra det, vilket skapar en känsla av att inte räcka till. De uppger också att de vill ta ansvar, 

men måste avgränsa sitt ansvarsområde för att arbetet ska bli hållbart i längden.  

Subtema 3.1: Patientens resurser. Samsjukliga patienter beskrevs vara en grupp med 

sämre socioekonomiska förutsättningar. Det är en patientgrupp som ofta uteblir, till exempel 

för att de är för sjuka för att komma på besök eller för att de inte har ekonomisk möjlighet att 

ta sig dit vården finns. Detta leder till att de riskerar att försämras då de inte får rätt 
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behandling i rätt tid. Ofta görs flertalet försök att få tag på patienten men informanterna 

menade att det inte går att tvinga patienten.  

Kontroll av följsamhet är en annan svårighet som uppstår på grund av bristande 

resurser hos patienten. Utöver att de har svårt att komma på avtalade tider har de också svårt 

att följa rekommenderad behandling, såsom att ta ordinerad medicin och lämna prover. Detta 

leder till att patienterna försämras i sitt mående. Informanterna beskrev en viss 

misstänksamhet gentemot patienterna, de upplever att patientgruppen är mer benägen att till 

exempel använda läkemedel på ett destruktivt sätt. På grund av oro för självskada vidtas 

försiktighetsåtgärder vid förskrivning av vissa läkemedel.  

Att patienten har bristande resurser medför att vården måste individanpassas för att 

patienten ska kunna tillgodogöra sig den, vilket gör att den vård som ges ibland är förenklad 

eller sämre. Informanterna uppgav att detta å ena sidan inte känns bra eftersom de egentligen 

skulle vilja göra mer, men att det å andra sidan känns bra att patienterna åtminstone får något. 

Citatet nedan belyser detta: 

Så jag, samtidigt som jag vet att det här är en potentiellt sjukare patient, för att den är 

psykiskt väldigt sjuk, så ger jag ju också den en annan vård, en simplare vård ofta, en 

enklare vård, för att jag bedömer att det är det här vi kan få till. 

  

Subtema 3.2: Stort vårdbehov. Informanterna beskrev att patienterna är 

resurskrävande på grund av att de har ett stort vårdbehov. De kommer ofta på besök, ringer 

ofta och söker flera gånger för samma eller olika symtom. Vårdbehovet beskrevs som 

omättligt och något som tar mycket resurser, både gällande att lugna patienten när den ringer 

upprepade gånger till följd av oro, men också när den kommer på många besök eller tar lång 

tid i anspråk vid dessa besök.  

En anledning till det stora vårdbehovet uppgavs vara bristande copingstrategier hos 

patientgruppen. De har svårt att hantera oro, ångest och negativa besked om somatisk 

sjukdom. Bristande copingstrategier leder till att patienten blir en belastning för vården och 
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kan vara en hindrande faktor vid undersökning och behandling. Bristande coping kan också 

förstärka symtom, till exempel vid smärtproblematik, där patientens smärta intensifieras av 

ångest och oro. Informanterna upplevde också att patienten ofta har en belastad tillvaro och 

att ytterligare stressorer, till exempel somatisk sjukdom, kan förvärra situationen och göra den 

ohanterbar för patienten.  

Att möta upp detta vårdbehov är svårt och kostsamt, menade informanterna. Tid för att 

tillmötesgå patienten finns sällan och när den gör det tenderar anpassning och tillgänglighet 

att generera ett ännu större kontaktbehov från patientens håll. Multidisciplinära insatser krävs 

ofta och tar resurser från olika håll, något som kan gå ut över andra patienter. Dessutom 

menade informanterna att patientgruppen ibland får mer vård än vad de har behov och nytta 

av. En informant beskrev konsekvenserna av det stora vårdbehovet: 

Ja, det kan vara både och, just beroende på vilken typ av sjuklighet dom har. Att så det 

är tillslut ett arbetsmiljöproblem om en människa hör av sig varje dag eller flera dagar 

i veckan. Det finns inte möjlighet att ha så täta doktorskontakter eller 

sköterskekontakter. Det går ut över hur mycket tid man kan lägga på andra patienter.  

  

Subtema 3.3: Arbetsbelastning. Informanterna beskrev att den somatiska vården inte 

är anpassad för att möta patienter med samtidig psykisk sjukdom. Besökstiden är för kort för 

att komplexa bedömningar och kartläggningar av både det somatiska och psykiatriska ska 

hinnas med, vilket gör att allvarliga symtom riskerar att missas.  

Arbetsuppgifterna beskrevs som många och splittrade, arbetsbelastningen som för 

hög, mottagningarna som underbemannade och tiden som knapp. Det är för många listade 

patienter hos varje läkare för att exempelvis adekvat uppföljning ska hinnas med. Dessutom 

beskrevs långa köer som måste betas av för att verksamheten inte ska saktas ner. Arbetsmiljön 

beskrev som stressig, osäker och oförutsägbar; informanterna vet aldrig vad som ska hända, 

plötsligt uppstår en akut situation. Ibland måste snabba beslut tas och tillräcklig information 

för att göra detta finns inte alltid. För lite tid och hög arbetsbelastning leder således till att 

informanterna bara har tid till det nödvändigaste och ibland inte ens det. I relation till 
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samsjukliga patienter leder detta till att viktiga delar i vården får prioriteras bort; det hinns 

endast med antingen somatisk eller psykiatrisk kartläggning. Den stressiga miljön påverkar 

inte bara kvaliteten på vården utan informanterna beskrev också att det lättare att tappa 

tålamodet i stressiga situationer. Även patienterna reagerar negativt på dessa situationer och 

tiden för att förklara och tillmötesgå patienten finns inte. Citatet nedan belyser att besökstiden 

inte räcker till:  

Om man under det här tjugominutersbesöket ska ta i beaktan att man ska lägga tio 

minuter på anamnestisk kartläggning och att den kartläggningen sker långsammare till 

följd utav patientens psykiska sjuklighet så blir det fem minuter över till, vad heter det, 

somatisk kartläggning, kroppsundersökning och ställningstagande kring vilken 

utredningsgång, provtagningsmässigt och så vidare som jag är att rekommendera. 

 

Subtema 3.4: Ansvar och gränser. Diskrepansen mellan patientens behov och 

vårdens resurser beskrevs som en svårighet. Det finns en vilja att tillmötesgå patientens behov 

och göra mer än vad det finns resurser till, för att patienten ska vara nöjd och känna sig hjälpt. 

Informanterna uppgav att de ibland går utanför sin roll som läkare för att hjälpa patienten, 

vilket kan vara påfrestande eftersom kompetens saknas, vilket en av informanterna beskrev på 

följande sätt: ”...alltså det jag ibland kan känna, såhär, det här är inte ok, jag får leka terapeut 

och jag är inte terapeututbildad. Det…jag tycker att det är obehagligt.” 

Trots att informanterna vill tillmötesgå patientens behov finns det också ett behov av 

att sätta gränser, både personliga och professionella. Gränser gällande omfattning på 

utredning och behandling samt avgränsningar i vården inom ens specialitet krävs, liksom 

gränser gällande till exempel frekvens av patientkontakt samt gränssättning för att kunna gå 

hem när arbetsdagen är slut. Informanterna menade att patientens önskemål inte alltid går 

hand i hand med det medicinskt nödvändiga och att det kan vara nödvändigt att prioritera 

patientens bästa.   

Informanterna beskrev en slags konflikt mellan vad de vill, kan och bör göra. För att 

arbetet ska vara hållbart på sikt krävs att åtaganden avgränsas till det egna ansvarsområdet. 
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Detta är dock svårt eftersom denna patientgrupp tenderar att hamna mellan stolarna eftersom 

ingen tar ett helhetsgrepp och det krävs därför att någon tar ansvar. Informanterna upplevde 

också att de ibland behöver ta andras ansvar, till exempel psykiatrins, när den vården inte 

fungerar. Det blir en avvägning hur mycket ansvar en kan ta och när en måste sätta gränser. 

Dessa svårigheter beskrevs av en informant på följande sätt: 

De (patientmötena, författarnas anm.) blir jättejobbiga för att jamen det är ju tydligt att 

jag, många gånger kan det vara att de går hos mig, bara det att deras huvudsakliga 

problem, det problemet de ska vara sjukskrivna för, det problemet som de faktiskt far 

illa av eller känner symtom av, det är inget som ligger på mitt bord och det är ju 

frustrerande, för det är ju det som gör dem sjuka, eller leder till liksom minskad 

livskvalitet. Och så är inte det på mitt bord och också då att i kommunikationen med 

patient och kanske anhöriga förklara att ´jomen jag är din husläkare, men det här, de 

här bitarna, det är inte mitt´, det är otillfredsställande och det är otillfredsställande 

eftersom jag också har valt den här specialiteten för att jag gillar att inte kunna säga att 

det inte är min kroppsdel eller…jag gillar ju såhär att få ta hela patienten och då är det 

väldigt väldigt frustrerande och det här är ofta patienter som far väldigt illa framförallt 

då de som har kontakt både habilitering och psykiatri, det är ju ofta patienter som 

kanske behöver god man-intyg, färdtjänstintyg, avstämningsmöten fortlöpande med 

Försäkringskassan och så…sätter de tilltron till mig och så är det…kan jag inte göra 

det. Och där sker det ju glidningar ibland, man gör vissa saker ändå, men det är 

frustrerande.  

 

Att inte kunna hjälpa patienten till följd av otillräcklig kompetens, för lite tid eller 

bristande resurser leder till en känsla av otillräcklighet, vilket informanterna beskrev som en 

perfekt grogrund för arbetsrelaterad ohälsa och utbrändhet. 

Tema 4: Integration 

Tema Integration handlar om brister i helhetssyn och integrering av olika 

verksamheter och aktörer, inom och utanför vården. Informanterna beskrev att det finns ett 

behov av samordning kring patienten; någon som sköter kontakten mellan verksamheter och 

aktörer samt fungerar som spindeln i nätet. Det finns också ett behov av samordning inom 

verksamheten för att få en vård där exempelvis besökstid kan anpassas utifrån patientens 

behov. Informanterna uppgav också att det finns ett behov av mer multidisciplinära insatser 

samt samarbete mellan somatik och psykiatri för att förbättra helhetssynen i vården. 

Kollegialt samarbete är nödvändigt för att kunna göra ett bra arbete, och det finns en 
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förväntan om att kunna få hjälp vid behov, men informanterna uttryckte att de ibland upplever 

sig vara till besvär när de är i behov av hjälp.  

Informanterna uttryckte att det finns brist på alternativa vägar och att patienter ofta 

skickas hem, utan att ha fått någon hjälp, när somatisk orsak till symtom har uteslutits. Det 

finns ett behov av psykologiskt inriktade insatser för att ge symtomlindring när somatiska 

symtom kan förklaras eller delvis förklaras av psykologiska komponenter.  

Subtema 4.1: Kunskap och samarbete. Samsjukliga patienter beskrevs ha bristande 

ork och förmåga till samordning och strukturering av sin vård. Därför finns det ett behov av 

personal såsom vårdsamordnare, rehabkoordinator, psykiatrisk samordnare och 

sjuksköterskor som kan hjälpa patienten strukturera vården och sköta kontakt med andra 

vårdinstanser och aktörer såsom arbetsgivare och försäkringskassa. Detta för att förebygga att 

de bollas fram och tillbaka mellan instanser eller hamnar mellan stolarna. Dessa samordnande 

resurser saknas i stor utsträckning uppgav informanterna, vilket försvårar vården och 

försämrar patienternas tillstånd. Samordning inom verksamheten beskrevs också som 

bristande, det krävs förbättring gällande samordning av verksamhetens resurser, till exempel 

genom triagering och genom att anpassa besökstiden efter patientens behov. Behovet av 

samordning lyfts i citatet nedan: 

Jag tror att det kunde vara gynnsamt, ju fler aktörer som avlastar vårt kartläggande 

arbete och vårt uppföljningsarbete avseende den psykiatriska sjukligheten och till 

exempel arbetsrehabilitering eller arbetssituationen, som kan överta…och psykiatriska 

vårdsamordnare eller rehab-koordinator skulle avlasta oss i de samband att vi ska ha 

uppföljningsbesök med patienten då det arbetet redan är gjort. Och då kan större fokus 

läggas på dom här andra bitarna som man vill hinna med så gott som möjligt i 

samband med att patientbesöket. Till exempel den somatiska diagnostiken och 

kartläggningen. 

  

Patientgruppen är också i behov av professionsöverskridande samarbete, till exempel 

genom multidisciplinära team med kompetensbredd. Speciellt beskrevs ett behov av psykolog 

och psykologisk kunskap. Psykologer finns sällan på mottagningen och patienten får vänta 

länge, ofta förgäves, på en psykologkontakt. Psykologisk kompetens behövs både i diagnostik 
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och behandling samt för att kunna ta hand om de psykologiska komponenterna i patientens 

tillstånd. Ofta finns en del kunskap gällande lättare psykisk ohälsa men vid ökad komplexitet 

saknas kompetens.   

En frustration gentemot psykiatrin beskrevs av informanterna eftersom de upplever att 

patienterna inte får adekvat hjälp därifrån. Psykiatrin uppges till följd av resursbrist inte ha 

möjlighet att möta patienternas behov; informanterna upplever att det görs undermåliga 

psykiatriska utredningar och de får inte kontakt med specialistläkare i psykiatri. 

Informanterna beskrev ett argt remisskickande mellan somatiken och psykiatrin som leder till 

att patienter bollas runt, faller mellan stolarna eller att vården fördröjs. Det finns också regler 

för vårdkedjan som styr remisserna, exempelvis ska en viss behandling inom primärvården ha 

provats innan specialistvård blir aktuell. Detta skapar frustration hos informanterna då de 

istället för att ge adekvat vård direkt måste gå en omväg. Informanterna menade att en ökad 

kunskap gällande psykiatriska tillstånd samt insikt i psykiatrins uppdrag behövs inom 

somatiken. Omvänt skulle en ökad kunskap gällande somatiska tillstånd och gällande 

somatikens uppdrag behövas inom psykiatrin. Detta skulle kunna förbättra samverkan mellan 

verksamheterna. I dagsläget erfar informanterna en bristande insyn gällande de olika 

verksamheternas uppdrag och kunskapsområden. En informant beskrev svårigheterna i 

samarbetet med psykiatrin på följande sätt: 

Och så ber man psykiatrin om hjälp och så kommer de bara och säger att men det här 

är inte allvarlig psykisk sjukdom…ja, men man känner att, nej, det kanske det inte är, 

men det leder till riktigt stor somatisk problematik, som vi inte kan lösa genom att 

skära i patienten, men skulle vi kunna hjälpas åt? 

  

Subtema 4.2: Kollegiala förväntningar. Vid vård av samsjukliga beskrevs ett extra 

stort behov av kollegialt stöd eftersom patientfallen ofta är komplexa och svårbedömda. Det 

finns ett behov av att diskutera och rådfråga kollegor samt att ibland konsultera specialister. 

Informanterna värdesätter kollegors synpunkter och beskrev att kollegialt stöd skapar trygghet 

i bedömningarna.  



SVÅRIGHETER I VÅRDEN AV SAMSJUKLIGA 

 

39 

Informanterna beskrev också att det kan vara svårt och att de ibland drar sig för att be 

om hjälp, dels av rädsla för att störa och vara till besvär, men också för att det finns en 

föreställning om att de ska prestera och leverera gentemot kollegor. Informanterna beskrev 

negativa erfarenheter, till exempel nedlåtande kommentarer, när de bett om stöd samt att de 

upplever att de förväntas ha en lösning på problemet innan de ber om hjälp. De undviker 

alltså ibland att fråga om hjälp men säger också att det är nödvändigt, eftersom risken för 

feldiagnostik och felaktig vård ökar om man avstår från att söka kollegors stöd. I citatet nedan 

belyser en informant kollegiala förväntningar: 

Mycket handlar liksom om omständigheterna runtomkring, eller liksom vilka villkor 

man arbetar inom, hur mycket stress, hur mycket förväntningar som finns kring ens 

egen prestation från alla möjliga håll, dels från kollegor, från själva kliniken, från 

sköterskekollegor och liknande [...] även om man ofta förespråkar en slags öppenhet 

kring hjälpsökande så är det inte i alla sammanhang som man rent praktiskt upplever 

att det stödet alltid finns. 

  

Subtema 4.3: Helhet och alternativ. Det beskrevs som nödvändigt att inom vården 

se till både somatiska och psykologiska komponenter hos patienten och en informant menade 

att “många patienter söker ju just för att de mår så dåligt och då, i det ingår ju både kropp och 

själ”. Informanterna beskrev dock ett fragmenterat vårdsystem och bättre helhetssyn uppgavs 

som en faktor som skulle kunna förbättra vården för samsjukliga patienter.  

Utöver samordning, samarbete och samverkan som en väg till en mer integrerad vård 

framhöll informanterna också behovet av alternativa vägar. När ingen somatisk orsak hittas 

skickas patienten hem utan att ha fått någon hjälp, vilket leder till att patienten återkommer 

eftersom symtomen inte avtagit. Informanterna beskrev ett behov av tillgång till behandling 

som fokuserar på psykologiska komponenter eftersom dessa i vissa fall förklarar eller delvis 

förklarar patientens symtom. Bristen på alternativa vägar beskrevs på följande sätt av en 

informant: “så träffar jag dem så landar man ofta i att, nej, men jag kan inte, vi hittar 

ingenting, men man kan inte erbjuda så mycket annat”. 
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Kärnkategori: Otillräcklighet 

Det som genomsyrar de teman analysen resulterat i är kärnkategorin Otillräcklighet. 

Samsjukliga patienter är en grupp vars symtom är komplexa och det saknas ofta tillräcklig 

medicinsk kunskap om sjukdomstillstånden. Kollegialt stöd behövs, men samverkan mellan 

specialiteter brister. Samsjukliga patienter beskrevs som en grupp som i många fall är svår att 

bemöta i den somatiska vården då den psykiatriska sjukligheten påverkar mötet och försvårar 

exempelvis kommunikationen som krävs för att göra en adekvat bedömning. För att få med 

sig patienten i behandling krävs tillit, vilket tar tid att bygga upp, men är skört och lätt att 

rasera. Anpassningar görs i patient-läkar-relationen för att underlätta för patienten att 

tillgodogöra sig vården och skapa en tillitsfull allians, men läkarna beskrev en relationell 

otillräcklighet som leder till frustration när vårdplaneringen fallerar trots stora investeringar 

av tid och energi. Patientens socioekonomiska resurser brister ofta och stora anpassningar 

görs för att möta vårdbehovet i patientgruppen, vilket ökar arbetsbelastningen och skapar en 

känsla av både professionell och personlig otillräcklighet hos läkarna. Sättet vården är 

strukturerad på beskrevs också som otillräckligt i relation till samsjukliga patienter och det 

finns stora brister i den samordning och samverkan som krävs och ofta saknas alternativ när 

det ordinarie vårdutbudet är uttömt.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka läkares upplevelser av svårigheter i 

diagnostik och behandling gällande patienter med somatisk och psykiatrisk 

samsjuklighet. Studiens resultat bekräftar dels tidigare forskning i andra länder men bidrar 

också med ny, mer fördjupad, kunskap inom området. 

Kärnkategori: Otillräcklighet. Kärnkategorin genomsyrar resultatets alla teman och 

handlar om otillräcklighet kopplat till både yrkesrollen, patient-läkar-relationen, patient-, 
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läkar-, och vårdresurser samt strukturer, samarbete och helhetssyn i vården, således en 

otillräcklighet i hela vården, hos patient såväl som vårdpersonal och organisation.  

Att inte räcka till kan ses i ljuset av självdiskrepansteorin (Higgins, 1987) som 

framhåller den negativa affekt som uppstår när bilderna av en persons faktiska själv och 

idealsjälv eller ”borde-själv” inte stämmer överens. När man vill något, men inte kan, eller 

upplever att man borde göra något, men inte förmår, leder detta till besvikelse, skam, skuld, 

ångest och frustration (Higgins, 1987). Informanterna beskrev en känsla av yrkesrelaterad 

otillräcklighet där de bland annat, på grund av komplex symtombild hos patienten, upplevde 

osäkerhet i de medicinska bedömningarna. Genom kollegialt stöd, samarbete över 

professionsgränserna och ökad kunskap om psykiatriska tillstånd skulle en ökad säkerhet i 

yrkesrollen uppnås. Informanterna upplever också en otillräcklighet i relationen till patienten, 

mötet blir svårt och de känner sig otillräckliga både i sin yrkesroll och som medmänniska. 

Patienten är inte heller tillräcklig på så sätt att denne ofta saknar förmåga att tillgodogöra sig 

den vård som bjuds.  

Sällan finns den kapacitet i vården som behövs för att skapa en god och tillitsfull 

relation med patienten. Genom förbättrad samverkan och samordning, en mer sammanhållen 

vård skulle en mer effektiv fördelning av resurser kunna ske och kapaciteten ökas där behovet 

är som störst. Den otillräckliga samverkan och samordning som idag råder skulle kunna 

förbättras och därmed minska risken för att patienter inte fångas upp eller bollas mellan 

vårdinstanser. Behovet av psykologisk kunskap beskrevs vara stort och genom en ökad 

psykologisk kompetens skulle en mer holistisk vård möjliggöras samt alternativ som 

exempelvis psykologisk behandling kunna erbjudas i större utsträckning.  

När en organisation borde fungera på ett visst sätt, men inte gör det, samt när 

meningsfulla ambitioner kring den egna arbetsprestationen inte kan uppnås, uppstår en etisk 

stress då ens grundläggande yrkesetiska värderingar inte går i linje med det arbete man kan 
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göra (Speck, 1993). Dessa emotionella påfrestningar kan leda till utmattning då de faktorer 

som orsakar diskrepansen ofta ligger utom ens kontroll (Gundersen, 2001; Berger, 2013; 

Ulrich et al., 2007). Känslan av en omfattande otillräcklighet riskerar således att få stora 

konsekvenser, inte bara med tanke på mottagarna av vården utan även för vårdgivaren själv.  

Tema 1: Osäkerhet. Den medicinska osäkerheten handlar om att det på grund av 

patientens komplexa och diffusa problempresentation är svårt att differentiera mellan 

symtom, vilket har beskrivits i tidigare forskning där Noblett et al. (2017) och Van 

Nieuwenhuizen et al. (2013) även fann att vårdpersonal, på grund av dessa 

differentialdiagnostiska svårigheter, upplevde tvivel gällande yrkesrollen, något som också 

framkom i denna studie. 

Informanterna upplever att information om patienten, från journal eller kollegor, 

skapar en osäkerhet då denna information å ena sidan kan vara till hjälp, men å andra sidan 

riskerar att påverka objektivitet och bedömning även om informanterna försöker att förhålla 

sig neutrala i patientmötet. En medvetenhet om patientens historik uppges göra informanterna 

mer benägna att använda sig av en psykologisk förklaringsmodell i bedömningen, vilket även 

framkom i Noblett et al. (2017) som en tendens hos vårdpersonal när ingen somatisk orsak 

hittades hos samsjukliga. 

Hjärnan hushåller med energi och tar mentala genvägar för att vara så effektiv som 

möjligt, vilket innebär att vi generellt tenderar att automatiskt kategorisera intryck utifrån vad 

vi tidigare känner till, vilket lyfts fram i tidigare forskning kring kognitiva aspekter av kliniskt 

beslutfattande (Croskerry, 2005). I osäkra eller stressiga situationer, vilket informanterna 

beskriver att vårdsituationen är, tenderar vi att än mer förlita oss på intuition och använda typ 

1-processer och ny information kopplas snabbt till de scheman vi har sedan tidigare 

(Gilhooley, 1990). Osäkerhet och stress kan således försvåra användandet av typ 2-processer, 

det vill säga analytiskt och rationellt tänkande, och öka risken för kognitiva bias (Croskerry et 
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al., 2013). Yttre faktorer verkar således minska den kognitiva flexibiliteten vilket Jopp och 

Keys (2001) samt Chapman, Kaatz, och Carnes (2013) menar försämrar förmågan att se 

patienten som multidimensionell och generera flera möjliga hypoteser, och således ökar 

risken för medicinska felbeslut.   

 Erfarenhet är ingen garanti för att felbeslut upphör att förekomma (Jopp & Keys, 

2001), vilket också framkommer i denna studie. Däremot upplever informanterna att 

erfarenhet gör dem tryggare i sina bedömningar och en förklaring till detta skulle kunna vara 

att mer erfarna läkare har en mer rik repertoar av minnesstrukturer gällande medicinska 

tillstånd, så kallade illness scripts (Gilhooley, 1990), vilket minskar felbeslut (Croskerry, 

2005; Thammasitboon och Cutrer, 2013).  Det är också möjligt att erfarenhet i yrkesrollen 

förbättrar förmågan att stå ut med osäkerhet. 

Tema 2: Relationen. Att patientens presentation beskrivs som en svårighet i mötet 

med samsjukliga patienter bekräftar tidigare forskningsfynd (Noblett et al., 2017; Van 

Nieuwenhuizen et al., 2013; Søndergaard et al., 2015). Informanterna uppgav att patienter 

ibland blir aggressiva, det är svårt att ta anamnes samt att genomföra undersökningar. Dessa 

svårigheter har även framkommit i tidigare studier (Noblett et al., 2017), likväl som 

svårigheterna att genomföra undersökningar (Van Nieuwenhuizen et al., 2013). Informanterna 

beskrev att patienterna har negativa erfarenheter från vården, att de är misstänksamma mot 

läkarna och tenderar att överdriva sina symtom för att bli trodda. Tidigare forskning visar att 

samsjukliga patienter tenderar att bli sämre bemötta inom vården (Van Nieuwenhuizen et al., 

2013; Björkman et al., 2008; Noblett et al., 2015; Thornicroft et al., 2007), vilket kan vara en 

förklaring till de negativa förväntningarna.  

Även läkarna går ibland in i patientmötet med negativa förväntningar. Det tycks 

föreligga en ömsesidig negativt laddad förväntan som kan tänkas bli en självuppfyllande 

profetia. Svårigheter i mötet med den samsjukliga patienten beskrivs väcka komplexa känslor 
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hos läkarna. De negativa känslor som beskrivs har också framkommit i tidigare forskning 

(Noblett et al., 2017), men samtidigt vill informanterna ge god vård och bli omtyckta av 

patienten. Croskerry, Abbas & Wu (2008) menar att det finns en förväntan om att läkaren ska 

vara objektiv och rationell och det ses som professionellt att åsidosätta sina känslor i kliniska 

situationer. I verkligheten tycks detta vara lättare sagt än gjort och även om informanterna 

försöker att skjuta undan de negativa känslorna så är det svårt. Croskerry et al. (2008) menar 

att dessa känslor istället bör uppmärksammas eftersom kliniska situationer oundvikligen 

påverkas av känslorna som väcks i mötet. Det kan beskrivas som att information omedvetet 

passerar ett affektivt filter vilket kan påverka både beslutsfattande och bemötandet av 

patienten (Croskerry et al., 2008). På samma sätt som illness scripts kan skapas för att lättare 

kategorisera information om sjukdomstillstånd, framhåller Andersen och Berk (1998) en 

social-kognitiv modell av överföring och menar att vi utifrån våra erfarenheter skapar 

relationella scheman som aktiveras i interaktion med andra. Överföring och motöverföring är 

begrepp som härstammar ur den psykoanalytiska skolan och handlar om känslor som väcks i 

terapeut-klient-relationen (Freud, 1921, refererad i Oelsner, 2013). Zinn (1990) menar att 

överföring och motöverföring blir relevant i kliniska medicinska sammanhang då de känslor 

som väcks i läkaren kan användas som ett diagnostiskt verktyg genom att informera läkaren 

om hur denne bäst kan finnas där för att möta patientens behov. Läkaren behöver känna efter 

och reflektera kring de känslor och reaktionsmönster som uppstår i patientmötet inte minst 

med tanke på, menar Zinn (1990), att patient-läkar-relationen är en asymmetrisk relation, 

både i fråga om kunskap och auktoritet men också gällande utsatthet och sårbarhet. 

Szasz och Hollander (1956, refererad i Zinn, 1990; Chipidza, Wallwork & Stern, 

2015) lade på 50-talet fram en modell för karaktärsdrag i patient-läkar-relationen bestående av 

tre typer; aktivitet-passivitet, vägledning-samarbete samt ömsesidigt deltagande. Szasz och 

Hollander (1956, refererad i Zinn, 1990) framhöll att överföringsbehoven som gestaltar sig i 
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mötet var en viktig del i valet av relationstyp, med vissa patienter fungerar exempelvis inte ett 

ömsesidigt deltagande. Genom att uppmärksamma de känslor som uppstår i relationen kan 

läkaren lättare anpassa sitt förhållningssätt (Zinn, 1990), vilket rimligen skulle kunna göra 

mötet med patienten samt kvaliteten på det kliniska beslutsfattandet bättre.  Detta 

framkommer också i denna studie där några av informanterna menar att de försöker förhålla 

sig mer accepterande och lyssnande till den negativa affekt som ibland uppstår i patientmöten, 

eller försöker reflektera över den i efterhand. Detta förhållningssätt uppges minska frustration 

och ge bättre förutsättningar inför framtida patientkontakter. 

Tema 3: Kapacitet. Bristande socioekonomiska förutsättningar beskrivs vara en 

bidragande orsak till att patienterna inte kommer på besök, inte följer vårdrekommendationer 

och inte har kapacitet att tillgodogöra sig en fullvärdig vård. Att det antas att patienten själv 

ska ta ansvar för sin hälsa lyfts fram av Socialstyrelsen (2014), Vårdanalys (2016a) och Jelec, 

et al. (2019) som ett överkrav med tanke på den funktionsnedsättning som samsjuklighet 

många gånger innebär. Att samsjukliga patienter inte kan tillgodogöra sig vården så som den 

ser ut leder till att de erbjuds en anpassad, men mer simpel, vård. Trots att informanterna 

beskriver att de försöker anpassa vården så att den ska bli så bra som möjligt för patienterna 

är det svårt att tillfredsställa det stora vårdbehov som patienterna har; det saknas både tid och 

resurser. Sedan 1990-talet har vården varit föremål för effektivisering och läkarkåren, som 

utövar ett yrke med relativt låg nivå av detaljstyrning, har länge behövt verka i ett 

sammanhang där gränser mellan arbets- och privatliv är suddiga till följd av ökade krav 

(Allvin, 2006). Informanterna beskriver att det är hög arbetsbelastning och att raster hoppas 

över till följd av spontant utökade besökstider utifrån patientens behov. Gränserna mellan 

ansvarsområden måste ibland också korsas, uppger informanterna, för att hindra att patienten 

faller mellan stolarna, samtidigt som man i vissa fall också tvingas sätta gränser för att arbetet 

ska bli hållbart. När oförenliga yttre och/eller inre förväntningar eller krav hamnar på en 
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individ uppstår rollkonflikt, vilket korrelerar med arbetsrelaterad stress, utbrändhet och 

minskad jobbtillfredsställelse (Tunc & Kutanis, 2009; Keller, 1975). Ökade krav tarvar 

därmed ökat kontrollutrymme och gärna ökat socialt stöd för att minska risken för 

arbetsrelaterad psykosocial ohälsa (Theorell, 2012). I komplexa organisationer tvingas 

individen många gånger själv hitta strategier för att hantera dessa rollkonflikter och krav 

(Allvin, 2006). I en arbetsmiljö som är stressig, oförutsägbar och osäker samt inte anpassad 

för patienter med samsjuklighet, blir det svårt att upprätthålla god kvalitet på vården, uppger 

informanterna. Den tidsbrist och höga arbetsbelastning som beskrivs riskerar, utöver 

ohälsosamma konsekvenser för läkarna, att leda till negativa konsekvenser för patienterna 

eftersom det uppstår en ökad sannolikhet för kognitiva bias samt kliniska felbeslut (Croskerry 

et al., 2013; Pelaccia et al., 2011). Tema Kapacitet överlappar således, utifrån ett kognitivt 

förklaringsperspektiv, till stor del med Tema Osäkerhet. I det senare handlar det dock snarare 

om en osäkerhet inom läkaren medan detta tema snarare berör yttre faktorers påverkan.  

Tema 4: Integration. Informanterna beskrev, i linje med tidigare forskning och 

rapporter (Socialstyrelsen, 2014; Vårdanalys, 2016a; Vårdanalys, 2016b; Jelec, et al., 2019; 

Søndergaard et al., 2015), ett fragmenterat vårdsystem och brister i samordning gällande såväl 

patienten som inom verksamheten samt mellan aktörer och instanser. Detta blir ett problem 

bland annat eftersom patienterna har svårt att sköta sin vård själva och ingen tar ett 

helhetsgrepp, vilket också tagits upp i Tema Kapacitet. Dessutom leder bristande samordning 

inom verksamheten exempelvis till att besökstiden blir för kort och orsakar tidsbrist och 

stress, vilket i sin tur ökar risken för medicinska felbeslut, som nämnt i Tema Osäkerhet och 

Tema Kapacitet. 

Eftersom fallen ofta är komplexa finns ett ökat behov av kollegialt stöd vilket 

beskrevs skapa trygghet i bedömningarna.  Ibland drar sig informanterna för att be om hjälp 

på grund av negativa erfarenheter där kollegor, snarare än att fungera som bollplank, ser 
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osäkerhet som en svaghet. Detta bristande kollegiala stöd riskerar att få allvarliga 

konsekvenser, såsom medicinska felbeslut (Schnapp et al., 2018). Ett ökat kollegialt 

kunskapsutbyte både inom och utom verksamheter lyfts av informanterna fram som önskvärt. 

Informanterna beskrev också ett behov av multidisciplinära insatser och psykologisk kunskap, 

som skulle kunna tänkas bidra till en mer holistisk syn samt underlätta erbjudanden av 

vårdalternativ även när somatisk sjukdom har uteslutits.  

Brister i samverkan mellan somatik och psykiatri är något som lyfts fram av 

informanterna och som också beskrivs i tidigare forskning i form utav brister i 

kommunikation mellan psykiatri och somatik (Noblett, 2017), brister i implementering av 

samverkan (Van Nieuwenhuizen et al., 2013; Vårdanalys, 2015; Vårdanalys 2016a) samt 

bristande riktlinjer på samhällsnivå gällande vården av samsjukliga patienter (Søndergaard et 

al., 2015).  

Metoddiskussion 

Ingen forskning är helt objektiv då forskarens kunskap och erfarenheter oundvikligen 

kommer att inverka på processen (Patel & Davidson, 2011). Det viktiga blir då att röra sig 

fram och tillbaka mellan teori och empiri i en iterativ process och kontinuerligt stämma av 

resultaten mot datan samt reflektera över den förförståelse som föreligger (Langemar, 2008), 

vilket författarna av denna studie gjort genom den induktiva tematiska analysen och 

fortlöpande diskussioner. Den Member Checking som gjordes kan också ses som en kontroll 

av detta.  

Kvale & Brinkmann (2009) menar att forskningsintervjun är en mellanmänsklig 

situation där resultaten oundvikligen varierar beroende på vilka frågor som ställs och målet är 

inte att komma fram till kvantifierbar mening. Resultat från tidigare kvalitativa studier 

(Noblett et al., 2017; Van Nieuwenhuizen et al., 2013; Søndergaard et al., 2015) visar dock på 

svårigheter inom liknande områden som framkommit i denna studie. Det framgår ej i detalj av 
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forskningsartiklarna vilka frågor som ställts i dessa studier, men då dessa länders vårdsystem 

delar karaktärsdrag med det svenska (SOU 2002:31) och jämförs i internationella studier av 

vårdkvalitet (Vårdanalys, 2015; Vårdanalys, 2016b) är det möjligt att de svårigheter som 

beskrivits i denna studie även skulle beskrivas av utländska läkare om samma frågor ställs 

där. 

Definitionen av samsjuklighet som gavs inledningsvis vid intervjutillfällena syftade 

till att säkerställa att informanterna pratade om patienter med just samtidig psykiatrisk 

sjukdom. Dock märktes vid transkribering och analys att informanterna även berättade om 

patienter med lindrigare former av psykisk ohälsa. Detta kan anses vara en svaghet med 

studien då informationen till viss del kan tänkas komma utifrån patientfall som inte hör till 

den patientgrupp studien syftade till att undersöka. Samtidigt kan det anses tämligen 

ofrånkomligt att inte prata om de lindrigare patientfallen då samsjuklighet samt psykisk 

ohälsa inte är kategoriska företeelser (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 

2013), vilket försvårar särskiljande av patientfall. I de fall då det varit uppenbart att samtalet 

rört sig kring lindrig psykisk ohälsa har intervjuarna försökt styra intervjun in på avsedd 

patientgrupp och upplevelserna därav.  

Risken att informanten anpassar sina svar för att uppfattas positivt av andra, även 

kallat social desirability bias (Hogg & Vaughan, 2011), är svårt att komma undan i både 

kvantitativa och kvalitativa studier. Informanterna i denna studie anses dock ha varit öppna, 

personliga och utförliga i sina beskrivningar, även då samtalen kommit in på känsliga 

områden såsom interpersonella känslor och svåra yrkesrelaterade avvägningar. Därför bedöms 

resultaten ändå som bestående av rikhaltig information som sammantaget ger ett nyanserat 

svar på studiens frågeställning.  

Ambitionen var att rekrytera 12 deltagare, då det bedömdes vara genomförbart 

tidsmässigt samt tillräckligt många för att förhoppningsvis uppnå teoretisk mättnad. 



SVÅRIGHETER I VÅRDEN AV SAMSJUKLIGA 

 

49 

Rekryteringsinformationen gick ut till ett stort antal vårdgivare i fyra regioner, men endast tio 

läkare från tre av regionerna svarade, vilket gör det svårt att veta om gruppen är representativ 

för populationen som studien syftar att undersöka. En möjlig, men något osannolik, anledning 

till att endast tio personer anmälde intresse att delta kan vara att de allra flesta läkare inte 

upplever några svårigheter i relation till gruppen samsjukliga patienter. Tidigare forskning har 

indikerat att svårigheter i relation till samsjukliga patienter upplevs av läkare i flera olika 

länder och en mer sannolik anledning till det låga deltagarantalet kan tänkas vara att ämnet är 

av en känslig natur. Att öppna upp sig om upplevelser av svårigheter är något som kan tänkas 

väcka en del motstånd och obehag och leda till undvikande. Informanterna som valde att delta 

i denna studie kan tänkas vara motiverade att dela med sig av sina erfarenheter; de upplever 

svårigheter och ser det som ett problem. Det är också möjligt att läkare som grupp har ett 

belastat arbetsschema och inte hade tid att avsätta. Även om många resonemang återkom i 

flera intervjuer och materialet på så sätt kan tänkas vara mättat (Langemar, 2008), är det 

möjligt att fler intervjuer skulle ha bidragit med ytterligare material.  

Åldersspannet hos informanterna var brett, liksom spridningen gällande 

yrkesverksamma år, vilket kan ses som en styrka då det ger en mer representativ bild av 

populationen läkare. Informanterna kom från flera delar av landet och hade tjänstgjort inom 

olika delar av vården, vilket kan ses som en styrka då det ökar variationen i datan. Samtidigt 

är det möjligt att resultaten skulle blivit annorlunda om gruppen informanter varit mer 

homogen i fråga om ålder, erfarenhet och specialitet. Resultaten i denna studie kan tänkas ha 

vunnit bredd på bekostnad av det djup som möjligen kunde nåtts om ett mer homogent urval 

gjorts.  

Användbarhet och framtida forskning  

Läkare utgör en central del i det vårdsystem som ska tjäna patienten och deras 

perspektiv bör tas på största allvar för att deras kompetens ska komma till sin rätt. En 
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förhoppning är att studien ska kunna bidra med nya perspektiv på de svårigheter som läkare 

upplever i relation till den samsjukliga patientgruppen i form av en ökad kunskap gällande de 

känslor och tankar som finns hos läkare kopplat till vården av samsjukliga. Studien har vidare 

givit indikationer om behov av ökade resurser och förbättrande insatser samt om vilka 

kompetenser som bedöms som nödvändiga komplement kring patienten. Behoven syns både 

gällande vårdens integrering och resurser, samt gällande läkarnas förutsättningar att ge en 

anpassad och fullvärdig vård till samsjukliga patienter. Det har på senare tid pågått 

samhälleliga satsningar gällande vården för samsjukliga patienter (Inspektionen för vård och 

omsorg, 2018; Socialstyrelsen, 2014), med bland annat tillsyn och kartläggning av vården. 

Denna studie skulle kunna utgöra en komplettering till det patientsäkerhetsförbättrande 

arbetet genom att visa på vilka områden läkare upplever som mest problematiska, både 

gällande organisationen och den egna yrkesrollen. 

Resultaten visar på områden som är generella och förbättringar behöver anpassas till 

respektive verksamhet, därför finns behov av framtida studier som undersöker en mer 

homogen grupp. Studier inom en specifik verksamhet eller en specifik specialitet skulle kunna 

leda till att användbar och mer djupgående kunskap erhålls samt att utformandet av riktade 

insatser möjliggörs och kan utvärderas.  

Att undersöka svårigheter i diagnostik och behandling gällande patienter med 

samsjuklighet kvantitativt skulle kunna ge mer generaliserbara resultat samt identifiera 

skillnader utifrån exempelvis ålder, kön och erfarenhet. Möjligen skulle kvantitativa mått 

kunnat ge en mer objektiv bild av svårigheter som läkare upplever.   

Slutsatser 

Under många år har bristerna i vården av patienter i allmänhet och samsjukliga i 

synnerhet, belysts genom studier och undersökningar från både myndigheter och enskilda 

forskare, både i Sverige och internationellt. Denna studie visar att svårigheterna fortfarande 
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kvarstår. Läkarens roll i vården för samsjukliga är avgörande. Samtidigt tycks de svårigheter 

som beskrivs, försvåra yrkesutövningen och få negativa konsekvenser för både läkaren och 

patienten. Läkarna verkar i ett system där många samverkande faktorer bidrar till att 

samsjukliga patienter får sämre vård. Brister i integration och resurser leder till minskad 

kapacitet att möta den samsjukliga patientgruppen vilket får negativa konsekvenser för 

patientmötet och de medicinska bedömningarna. Studien har även belyst hur allmänmänskliga 

kognitiva, affektiva och socialpsykologiska faktorer inte är att förringa i sammanhanget och 

studien bidrar med ett mer fördjupat, detaljerat och nyanserat perspektiv på läkarnas 

erfarenheter och de konsekvenser som uppstår. Framtida förbättringsinsatser bör väva in dessa 

levda erfarenheter för att bättre förankra arbetet hos dem som ska genomföra det och ha nytta 

av det. Informanterna är välutbildade, erfarna, högt motiverade yrkespersoner som utifrån 

resultaten tycks uppleva att deras arbete inte blir som de önskar. Att vilja göra ett bra jobb, 

men inte alltid kunna, är en källa till stor frustration vilket bör tas på allvar. En god och jämlik 

vård för befolkningen är ett av målen för svensk hälso- och sjukvård (SFS 2017:30). Den 

samsjukliga patientgruppen är särskilt utsatt och ansvarsfulla förbättringsinsatser är 

brådskande. Läkarnas förutsättningar behöver säkras för att vården ska bli tillfredsställande 

för både vårdgivare och patient. Denna studie kan bidra med relevant kunskap för 

utformandet av insatser samt göra dessa ytterligare psykologiskt informerade.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Information om deltagande i studien  

“Svårigheter i diagnostik och behandling vid samsjuklighet” 

Du erbjuds att delta i studien “Svårigheter i diagnostik och behandling vid samsjuklighet”. I 

det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta. 

Syftet med studien 

Studien genomförs som en del av en examensuppsats inom ramen för psykologprogrammet på 

Örebro universitet. Tidigare forskning har visat att det finns en del utmaningar i vården av 

patienter med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet vilket exempelvis kan leda till 

försenade, uteblivna eller felaktiga diagnoser. Studiens syfte är att undersöka hur läkare inom 

somatiken upplever svårigheter i diagnostik och behandling gällande personer med somatisk 

och psykiatrisk samsjuklighet.  

Vår förhoppning är att den ökade kunskapen om läkares erfarenheter kan bidra till att 

förbättra vården för patienter med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet.  

Hur går studien till? 

En av oss kommer att intervjua dig. Intervjun kommer att vara semi-strukturerad, det vill säga 

vi vill gärna att du berättar fritt om dina upplevelser och vi kommer också att ställa mer 

specifika frågor. Intervjun beräknas ta mellan 45-60 minuter och äga rum på en plats och vid 

en tid som passar dig.  

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.  

Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer be dig uppge 

ålder, tjänstetitel och arbetsplats. Intervjuerna spelas in med ljudupptagning som kommer 

transkriberas, avidentifieras och därefter raderas. Personuppgifter kommer förvaras separat 

och inlåst. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 

av dem. Avidentifiering av den insamlade informationen kommer att ske och resultaten 

kommer inte att kunna härledas till någon enskild deltagare.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Studien kommer att publiceras som en examensuppsats. Det kommer att finnas möjlighet att 

ta del av examensuppsatsen när den är färdig om du så önskar. 

Ansvariga för studien och kontaktuppgifter 

Josefin Holme Petersson och Anne Hanson 

Psykologstudenter vid Örebro universitet 

Kontakt: intervju2019@gmail.com 
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Huvudhandledare: Jan Carlsson, leg. psykolog och fil. dr. (jan.carlsson@oru.se) & Joakim 

Norberg, leg. psykolog och fil. dr. (joakim.norberg@oru.se) 

Informerat samtycke 

Jag har blivit informerad om studien och läst den skriftliga informationen om deltagande. Jag 

har haft möjlighet att ställa frågor och har övervägt mitt deltagande i studien.  Jag har blivit 

informerad om mina rättigheter att avbryta mitt deltagande i studien.  

Jag samtycker till att delta i studien, 

  

  

Namn: …………………………………………………… 

  

Underskrift: ……………………………………………… 

  

Datum: …………………………………………………... 

  

Ort: ……………………………………………………… 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledning 

Info om upplägg på intervjun 

Gå igenom information, syfte och samtycke (underskrift) 

Definiera begrepp kortfattat: 

• Samsjuklighet - psykiatrisk och somatisk samsjuklighet 

Informera om att vi är intresserade av specifika exempel men inte detaljerade 

patientuppgifter, ha sekretessen i åtanke. 

Informera om att vi är intresserade av att informanten berättar om sina upplevelser på ett så 

öppet och ärligt sätt som möjligt och igen poängtera att all information är konfidentiell och 

kommer att avidentifieras. 

 

Bakgrundsinformation 

Jag skulle vilja ställa några bakgrundsfrågor till dig. Det behövs för att vi i uppsatsen ska 

kunna beskriva gruppen som vi intervjuar i sin helhet. Informationen kommer inte kunna 

kopplas till något du säger.  

Fråga om: 

• Ålder?  

• Nuvarande enhet och titel?  

• Utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som läkare? 

 

Inspelningen startas. 

 

Inledande generella/öppna frågor 

Vi är intresserade av att undersöka hur läkare inom somatiken upplever svårigheter i den 

diagnostiska processen gällande personer med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet.  

 

1. Kan du börja med att berätta vad har du för erfarenhet av att möta samsjukliga 

patienter? 

• Hur ofta kommer du i kontakt med samsjukliga patienter? 

2. Kan du beskriva hur den diagnostiska processen generellt går till när du möter 

patienter?  

• Skiljer sig detta mellan patienter med/utan psykiatrisk problematik? 

3. Kan du beskriva en situation när du upplevt svårigheter i diagnostisering eller 

behandlingen av en patient med samsjuklighet? (Kan ställas fler gånger vid 

behov) 

 

Om personen pratar i generella termer, be då om specifika exempel på situationer. Om 

personen pratar om andra personer, led då tillbaka personen till att prata om dess egna 

upplevelser.  

Frågorna behöver inte ställas i tur och ordning eftersom områdena hänger ihop och överlappar 

varandra. Intervjuaren ställer uppföljande och klarifierande frågor för att fördjupa intervjun, 

t.ex:  

• Vad finns det för svårigheter?  

• Hur påverkar dessa den diagnostiska processen?  

• Hur påverkar de dig? (tankar/känslor/beteende) 
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Avslutande frågor 

1. (Om aktuellt) Finns det något du skulle vilja lyfta fram som skulle underlätta 

arbetet med denna patientgrupp?  

2. Avslutningsvis, är det något annat du vill lägga till som du tänker kan hjälpa oss 

förstå svårigheter i diagnostik och behandling av samsjukliga bättre? 

3. Feedback? Hur upplevde du intervjun? 

4. Skulle det var ok att vi kontaktar dig om det dyker upp frågor kring materialet? 

5. Är du intresserad av att ta del av resultatet? Ska vi kontakta dig? 

6. Stort tack för din medverkan! 

 

Förslag på frågor inom individ/yrkesroll, kontext och relation: 

Fråga först fråga 1-3 samt uppföljande och klarifierande frågor. Om intervjupersonen inte 

berört samtliga områden gå vidare till nedanstående frågor.  

 

Individ/yrkesroll 

Kan handla om:  

o Kompetens 

o Stress 

o Beslutsfattande  

o Känslor (osäkerhet/tvivel) 

o Tankar 

o Resurser 

 

1. Hur ser du på din egen roll i den diagnostiska processen med patienter med 

samsjuklighet?  

2. Märker du att du gör, tänker eller känner annorlunda i relation till denna 

patientgrupp i diagnostik eller behandling? 

Beroende på svar: specifika exempel på situationer? 

 

Kontext 

Kan handla om:  

o Samverkan 

o Tidspress 

o Kollegialt stöd 

o Miljö 

o Resurser 

o Bemötande 

 

1. Kan du berätta något om hur eventuella faktorer i din omgivning påverkar 

diagnostiken och behandlingen för samsjukliga?  

Beroende på svar: specifika exempel på situationer?  

 

Relation 

Kan handla om:  

o Kommunikation 

o Känslor som väcks i relationen till patienten 

o Kunskapsbrist 

o Attityder/stigmatisering 

o Samarbete 
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1. Kan du berätta lite om hur du upplever patientmötet med samsjukliga patienter? 

2. Minns du/kan du beskriva något fall där de psykiatriska symtomen har försvårat 

diagnostiseringen av ett somatiskt tillstånd?  

Beroende på svar: specifika exempel på situationer? 
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Bilaga 3 

Information gällande Member Checking 

 

Hej!  

För några veckor sedan träffade du någon av oss för en intervju inom ramen för vår 

examensuppsats på psykologprogrammet, gällande dina upplevelser av svårigheter i 

diagnostik och behandling av samsjukliga patienter. 

Vi vill igen säga tusen tack för att du tog dig tid att delta, det är mycket värdefullt för oss! 

  

Vi har arbetat vidare med uppsatsen, analyserat och skrivit ihop en resultatsammanställning 

av det transkriberade intervjumaterialet. Innan vi anser denna del avslutad vore vi väldigt 

tacksamma för dina eventuella kommentarer. 

  

För att säkerställa vår analys gör vi därför nu en så kallad ”Member checking”, där du får 

möjlighet att läsa resultaten och komma med synpunkter. Vi gör detta för att säkerställa att vi 

förstått och beskrivit deltagarnas upplevelser på ett kvalitetsmässigt sätt. Vi vill också stämma 

av med dig om du finner resultaten tillräckligt anonyma samt om du tycker att något är direkt 

felaktigt eller om du anser att något saknas och bör tilläggas. 

  

Materialet från alla 10 genomförda intervjuer har avidentifierats och analyserats som en 

helhet för att få fram teman som beskriver de upplevelser som framkommer på gruppnivå, 

därför är det inte säkert att du känner igen dig i alla delar av resultaten. Vi hoppas dock att de 

sammanfattande resultaten återspeglar dina upplevelser utan att du som individ känner dig 

utlämnad. 

  

Resultaten finns bifogade som ett word-dokument i detta mail. 

  

Det är såklart helt frivilligt att komma med synpunkter. Om det är något du vill framföra ber 

vi dig göra det innan den 17 december kl 12.00 då vi efter detta datum behöver fastställa våra 

resultat. 

  

Vi hör av oss längre fram med uppsatsen i sin helhet när den är färdig! 

Tusen tack igen för din ovärderliga medverkan! 

  

  

Vänliga hälsningar 

  

Josefin Holme Petersson och Anne Hanson 

Psykologstudenter vid Örebro Universitet 
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