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Abstract 
 
Strömberg, G (2004). Serious mental illness. Early detection and intervention by 
the primary health service. Doctoral Thesis. 
New Series No 905 ISSN 0346-6612 ISBN 91-7305-695-2 Division of 
Psychiatry, Department of Clinical Science. Umeå University, Umeå, Sweden. 
 
Background – People with functional impairments have unmet needs and they 
are not given the support and service they are entitled to. According to 
international studies, early measures and treatment may slow down the outbreak 
of mental illness and relieve its course. 
 
Aims - To elucidate and compare both somatic poor health and social needs of 
people with either physical or mental functional impairments in a rural district, 
and to explore and compare how different personnel in the primary health care 
service and psychiatric services are able to detect early signs of psychosis. 
Moreover, to find out how early signs of psychosis are detected in primary 
health services, and to explore the patients’ pathways to the GPs. 
 
Methods – In studies I and II, people with severe functional impairments were 
offered a screening health examination followed by an interview. Three vignet-
tes were presented to personnel in the primary health care service and the 
psychiatric services in study III. The participants were asked to detect any signs 
and symptoms of psychosis in the vignettes. In studies IV and V, notes in 
primary health care records were studied during a period of two years and six 
months, respectively, before a diagnosis of psychosis was made by the general 
psychiatric services. 
 
Results – People with severe functional impairments had poorer health and 
more problems with their ADL (Activities of Daily Life), economy/work and 
Quality of Life than people in general. Among the groups studied, people with 
mental impairments had the poorest living conditions. There were no differences 
between the participants in study III regarding sex, age and occupation; and the 
participants detected the signs and symptoms in the vignettes to a high degree 
(75 % of all signs and symptoms). In all, 152 patients (22 with schizophrenia/ 
schizoaffective disorders, 41 with schizophrenia preceded by other psychotic 
disorders and 89 with persisting psychiatric disorders) with the diagnosis of 
psychosis made by the general psychiatric services were included in study IV 
and V. There were notes in 77 % of the primary health records during the two- 
year study period, and 70 % of these notes were about psychiatric signs and 
symptoms, which means that the GPs detected signs and symptoms of psychosis 
in 2/3 of the cases. The analysis of the patients’ visiting patterns to GPs showed 
that many patients did not visit their “own” primary health care centre or their 
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“own” GP. Furthermore, many patients had no contact with the primary health 
care service at all, and the subgroup with schizophrenia/schizoaffective dis-
orders visited the primary health care service less frequently than the other 
groups.  
 
Main conclusion – People with severe functional impairments must be granted 
regular contacts with a GP, whose role must be: to identify and motivate the pa-
tients; to detect when there are needs for care and social needs; to function as a 
representative for the patients; to inform the patients about their rights and to 
guide them to other social or health authorities. The GPs detected early signs 
and symptoms of an emerging psychosis to a high degree, which would make 
early intervention possible. The more visits to the GPs, the more symptoms were 
detected, and out of all signs and symptoms with psychiatric content noted, the 
GPs would have suspected an emerging psychosis in almost every second pa-
tient who visited them. To detect early signs and symptoms of psychosis is diffi-
cult, and whenever in doubt, primary health care personnel must be able to con-
sult psychiatric professionals. Otherwise we may miss the opportunity to inter-
vene in an early phase of the illness. Additional training could also mean better 
understanding and earlier detection of people at risk of an emerging psychosis. 
 
Key words – functional impairments, early signs of psychosis, visiting patterns, 
primary health care, psychiatric services 
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Sammanfattning    
 
Höga mål för alla medborgares välfärd är utmärkande för dagens samhälle, men 
fortfarande finns en del brister i vård, stöd och service för de funktionshindrade. 
Till exempel skulle samarbetet mellan primärvård, sjukhuskliniker, social-
tjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen kunna förbättras, när det gäl-
ler stöd till dessa grupper. Under de senaste decennierna har samhällets stöd, 
service och vård till personer med funktionsnedsättningar också genomgått stora 
förändringar. Uppsplittringen av vård- och stödinsatser har för vissa människor 
framför allt inom gruppen psykiskt funktionshindrade inneburit en bekymmer-
sam vård- och livssituation. Dessa fakta och en strävan att undersöka primär-
vårdens roll och möjligheter att positivt påverka förhållandena för de funktions-
hindrade, har varit utgångspunkt för studien. 
 
I avhandlingen ingår fem delarbeten, varav de två första är populationsbaserade 
studier av funktionshindrades hälsa och levnadsvillkor i en glesbygdskommun. 
Dessa delarbeten i avhandlingen visar på att psykiskt funktionshindrade har 
sämre livsvillkor jämfört med andra funktionshindrade och gruppen med 
psykiska funktionshinder utgörs till största delen av personer med svår psykisk 
sjukdom. De två delarbetena skapar underlag för det fortsatta avhandlings-
arbetet, vilket inriktas på att studera primärvårdens roll, då det gäller tidig upp-
täckt av psykoser och tidiga åtgärder för personer med svår psykisk ohälsa. 
Enligt aktuella forskningsrön när det gäller denna grupp, verkar det finnas möj-
ligheter till framgångsrik intervention. En sådan uppgift borde kunna ligga på 
primärvården. 
 
Arbete I och II utfördes i Robertsfors, ett municipalsamhälle i norra delen av 
Sverige. Den 31 december 1998 bodde 7 439 personer i kommunen varav 4 092 
(57,7 %) i åldern 18-65 år. Prevalensen i Robertsfors av personer med fysiska 
funktionshinder var 11/1000 invånare i åldern 18-65 år (varav 5/1000 psykiskt 
utvecklingsstörda). Motsvarande siffra för de psykiskt funktionshindrade var 
13/1000. 
 
Ohälsotalet bland de två grupperna fysiskt och psykiskt funktionshindrade var 
betydligt högre än för befolkningen totalt sett i Robertsfors. Arbete I och II 
pekade på, att personer med psykiska funktionshinder hade de största behoven 
av vård och sociala insatser. Även om sjukligheten med avseende på antal 
symtom utöver inklusionskriterierna var högre bland de fysiskt funktionshind-
rade, hade de psykiskt funktionshindrades behov av vård inte tillgodosetts i 
samma utsträckning. Vi upptäckte flera nya kroniska sjukdomar i den gruppen 
och behovet av remisser till olika instanser eller uppföljning via vårdcentralens 
team var betydligt högre än för de fysiskt funktionshindrade. 
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De psykiskt funktionshindrade hade också mer behov av hjälp med ekonomin 
och i mindre utsträckning ett förvärvsarbete jämfört med de fysiskt funk-
tionshindrade. Däremot hade gruppen med fysiska funktionshinder mer problem 
med sitt ADL. Vissa brister i livskvaliteten upptäcktes. Nästan en tredjedel av 
studiegruppen med fysiska eller psykiska funktionshinder angav relativt ”dålig 
självkänsla”. Detta förekom speciellt bland kvinnor med psykiska funktions-
hinder. Personer med fysiska funktionshinder hade sämre ”energi/kraft” än 
personer i de andra grupperna. 
 
I arbete III gjordes en undersökning bland vårdpersonal inom Örnsköldsviks 
hälso- och sjukvård och Umeå sjukvård. De båda sjukvårdsdistrikten är belägna 
i norra Sverige och tillhör den norra sjukvårdsregionen.  
 
I studien inkluderades totalt 287 personer, varav 207 från Umeå sjukvårds-
distrikt och 80 från Örnsköldsviks hälso- och sjukvårdsdistrikt. Av dessa 287 
personer utgjordes 227 av kvinnor och 60 av män. Sammanlagt inkluderades 81 
distriktsläkare, 171 distriktssköterskor, 15 socionomer/psykologer och 20 psy-
kiatriker. Det fanns ingen signifikant skillnad med hänsyn till kön, yrke eller tid 
i yrket beträffande förmågan att upptäcka tidiga tecken på psykos. 
 
De svarande i delstudie III upptäckte till c:a 75% de tidiga tecken på psykos, 
som fanns i de tre patientfallen. Vi antog att psykiatrikerna skulle upptäcka fler 
symtom, men så var inte fallet. Förmågan att upptäcka tidiga tecken på psykos 
syntes sammanhänga med intresse och inte utbildning/träning eller bakgrund. 
 
Underlaget för arbete IV och V var anteckningar i primärvårdsjournaler inom 
Umeå sjukvård på patienter, som via allmänpsykiatrin vid Norrlands Univer-
sitetssjukhus diagnostiserats som psykotiska. 
 
I delarbete IV och V inkluderades 152 personer, 22 med schizofreni/schizo-
affektivt syndrom, 41 personer med schizofreni som föregåtts av annan psykos 
och 89 med annan psykos där diagnosen ej ändrats under studietiden. Det fanns 
primärvårdsanteckningar för 77 % av studiepopulationen under studieperioden 
på 24 månader. Av dessa var 70 % anteckningar med psykiatriska valör, dvs. 
mer än 2/3 av anteckningarna innehöll någon notering, som kunde tolkas som 
tidiga tecken eller symtom på psykos. 
 
Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan alla antecknade symtom 
med avseende på ålder och kön, men statistiskt signifikanta skillnader mellan de 
tre diagnoskategorierna med avseende på vissa specifika symtom. 
 
Analysen av sökmönstret visade, att många inte sökte sin egen vårdcentral eller 
den distriktsläkare, som man listat sig hos, utan andra vårdcentraler eller 
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distriktsläkare. Dessutom hade en del av personerna överhuvudtaget inte sökt 
primärvården. Gruppen med diagnosen schizofreni/schizoaffektivt syndrom 
besökte primärvården i mindre utsträckning än de övriga och besökte även fler  
vårdcentraler än sin egen, jämfört med de andra två grupperna. Skillnaden var 
statistiskt signifikant. 
 
Patienterna sökte primärvården i ett tidigt skede av psykosutvecklingen, vilket 
skulle kunna möjliggöra tidig upptäckt och tidiga åtgärder. De sökte ofta primär-
vården pga. diffusa symtom och sökte många olika läkare, vilket också skulle 
kunna vara ett tidigt fenomen i samband med psykosinsjuknande. 
 
Att c:a 65 % av journalanteckningarna innehöll uppgifter om tidiga tecken på 
psykos innebar, att distriktsläkarna upptäckte en stor andel av symtomen och ju 
fler besök desto fler symtom upptäcktes. Däremot fanns få anteckningar om 
bejakande eller förnekande av suicidtendens.  
 
Om vi antar att åtminstone ett kluster I symtom (karaktäristiska symtom för en 
hotande psykos) och tre kluster II symtom (övriga symtom som utgör mindre 
karaktäristiska symtom på en hotande psykos) skulle göra att distriktsläkaren 
började misstänka ett psykosinsjuknande, skulle de ha upptäckt 47 av de 99 
patienter som besökte dem, dvs. nästan varannan patient som riskerade att 
insjukna i psykos. 
 
Vad vi fann i studie I och II, pekar på att personer med svåra funktionshinder 
måste prioriteras och garanteras tillträde till vården och det sociala nätverket 
måste förbättras. Det mest uttalade behovet gällde arbete/sysselsättning och vi 
bedömde, att det bland de funktionshindrade fanns en dold arbetskraftsreserv. 
 
Primärvården i glesbygd har ansvaret och möjligheterna att upptäcka ej 
tillgodosedda behov för personer med svåra funktionshinder samt skapa ett 
tätare nätverk kring dem. Dessa patienter bör ha regelbunden kontakt med en 
distriktsläkare, som skall kunna: 
• identifiera och motivera 
• tidigt upptäcka vårdbehov och sociala behov 
• verka som ombud för patienterna 
• informera patienterna om deras rättigheter 
• lotsa patienterna till rätt instans 
 
För att fungera enligt ovan behöver distriktsläkarna praktik och utbildning. Det 
behövs också uppsökande verksamhet samt juridisk hjälp, som kan bevaka 
patienternas legala intressen. 
Studierna III-V belyser, att det är nödvändigt att bygga upp team i primärvården, 
som arbetar tillsammans kring patienter, som riskerar att insjukna i psykos och 
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det behövs även resurstillskott i form av beteendevetare/psykologer. Samarbetet 
med psykiatrin måste förbättras och resultatet av åtgärder/remisser måste klar-
göras för både primärvården och psykiatrin. Arbetena har också visat, att det 
behövs utbildningsinsatser inom såväl primärvården som psykiatrin, när det 
gäller tidiga tecken på psykos. 
 
Ytterligare forskning skulle kanske kunna ge svar på vilka tidiga tecken, som är 
karaktäristiska för olika former av psykoser. Efter olika utbildningsinsatser och 
tillämpning i praktiken av kunskapen om tidiga tecken på psykos, vore det 
värdefullt att kunna utvärdera och följa upp resultaten av tillämpningen. 
 
Att upptäcka tidiga tecken och symtom är en svår uppgift och det måste finnas 
en lyhördhet inom psykiatrin gentemot primärvården, när distriktsläkarna börjar 
misstänka ett psykosinsjuknande. I annat fall är riskerna stora att vi missar 
möjligheterna till tidig intervention, som enligt nya forskningsresultat visats ge 
stora vinster både för patienter och anhöriga. Bättre utbildning skulle kunna leda 
till bättre förståelse och tidigare upptäckt av patienter, som riskerar att insjukna i 
psykos. 
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Originalarbeten 
 
  
I avhandlingen ingår följande originalarbeten: 
 

I.        Strömberg G., Sandlund M., Westman G. Somatic poor health of  
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          severe functional impairments living in a rural district in Sweden. A  
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          professionals in primary health care and psychiatry.(Accepterad  
         2003.12.19 för publikation i Nordic Journal of Psychiatry) 
 
IV. Strömberg G., Sandlund M., Dahl A., Malker H., Westman G. Early  
          signs of psychosis as detected in primary health care. Retrospective  
          study of medical recods in primary health care before a diagnosis of  
          psychosis was made by the psychiatric services. (Manuskript) 

 
V. Strömberg G., Sandlund M., Dahl A., Malker H., Westman G 
 

               Detecting early signs of psychosis in connection with patients' visting 
  

               the GPs in primary health care service. Retrospective study of    
 

               medical records in primary health care before a diagnosis of  
 

               psychosis. (Manuskript) 
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Förord 
 
 
När jag arbetade som distriktsläkare i Robertsfors i början av 1990-talet, stärktes 
jag i min uppfattning om, att det finns sårbara grupper i samhället som inte får 
den vård som de är berättigade till. Detta verkar kunna medföra, att deras livs-
situation blir än mer problematisk än den behöver vara.  
 
Som förälder till en funktionshindrad dotter, som blev endast åtta år gammal, 
fick jag även erfarenheter kring funktionshindrades och anhörigas svårigheter i 
vardagslivet. Som exempel kan nämnas problem med ekonomi, sysselsättning/ 
arbete, skola, boende, hälsovård, korttidsvård och avlastning samt sociala 
kontakter. Hjälplösheten dominerade, när vi som föräldrar förstod, att vårt barn 
hade ett allvarligt funktionshinder och vi upplevde en stor brist på information. 
Det viktigaste stödet för mig och min familj och den viktigaste informations- 
och kunskapskällan för oss utgjordes av anhörigföreningarna, som också aktivt 
arbetade för att förbättra villkoren för de funktionshindrade, vilket nu bidragit 
till bl.a. ny handikapplagstiftning. Nätverksträffar i anhörigföreningar utgjorde 
också stöd, där vi kunde utbyta synpunkter och få råd. Visserligen har mycket 
förbättrats för de funktionshindrade under de senaste decennierna, men det finns 
fortfarande åtskilligt att göra för att förbättra livsvillkoren för dem. 
 
Som representant för SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) vid utform-
ningen av ”Socialstyrelsens nationella riktlinjer för utredning och behandling av 
psykos – speciellt schizofreni” fick jag också nya erfarenheter. Primärvården 
skulle nämligen kunna påverka vårdprocessen på ett väsentligen bättre sätt och 
bidra till tidig upptäckt och tidiga åtgärder. Arbetet har nu resulterat i en 
kunskapsöversikt: ”Vård och stöd till patienter med schizofreni”. 
 
Sammanfattningsvis ledde allt detta till mitt intresse och mina möjligheter till 
studier kring svårt funktionshindrade och deras livsvillkor i en kommun. Fynden 
från dessa studier ledde sedan vidare till att studera primärvårdens roll och 
möjligheter till tidigt upptäckt av psykossjukdomar och tidiga åtgärder, för att 
om möjligt bromsa och lindra förloppet av sjukdomen. 
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Introduktion 
 
 
Höga mål för alla medborgares välfärd är utmärkande för dagens samhälle, men 
fortfarande finns brister i vård, stöd och service för de funktionshindrade.  
 
I en mindre kommun jämfört med i en storstad bör det vara lättare att överblicka 
de insatser, som behövs för utsatta grupper, dels p.g.a. den personkännedom som 
finns och dels genom att kommunen oftast överensstämmer med vårdcentralens 
upptagningsområde, försäkringskasseområdet och arbetsförmedlingens ansvars-
område. Det finns inte heller uttalade problem med hemlöshet i små kommuner. 
Robertsfors är att anse som en mindre glesbygdskommun i detta sammanhang 
(Glesbygdsverket, 1996). 
 
I Robertsfors fanns ett samarbete mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, 
socialtjänsten och primärvården i form av regelbundna samordningsträffar. 
Detta underlättade studien av livsvillkoren för de funktionshindrade, som ibland 
benämns sårbara grupper. 
 
 
Sårbara grupper 
 
Karaktäristiskt för sårbara grupper (Westerlund H., 2001) är att de: 
• lyfter inte alltid fram sina vårdbehov 
• har högre sjuklighet än människor i allmänhet 
• kommer sent till medicinsk utredning 
• har fler somatiska sjukdomar 
• har mer problem med syn, hörsel och tandhälsa 
 
 
Psykiatrireformen/Handikappreformen 
 
I Handikappreformen (Socialstyrelsen, 1994), Psykiatrireformen (Regeringens 
proposition, 1993/94) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
(LSS, 1993) uppmärksammades bristerna. Reformerna och lagen tillkom för att 
underlätta och stärka insatserna för sårbara grupper. 
 
Intentionerna i LSS var att ge vård och service till människor med särskilda 
behov, d.v.s. sårbara grupper.  
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Avhandlingen 
 
De första arbetena i avhandlingen visade på att psykiskt funktionshindrade hade 
sämre livsvillkor jämfört med andra funktionshindrade och gruppen med 
psykiska funktionshinder utgjordes till största delen av personer med svår 
psykisk ohälsa. Dessa två första arbeten utgjorde på så sätt underlag för det 
fortsatta avhandlingsarbetet, vilket inriktades på att studera primärvårdens 
möjligheter till tidig upptäckt av psykoser och tidiga åtgärder för personer med 
svår psykisk sjukdom 
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Bakgrund 
 
 
I förhållande till den höga målsättningen om medborgarnas välfärd när det gäller 
stöd till sårbara grupper visar i dagsläget samarbetet mellan primärvård, sjuk-
huskliniker, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen brister. 
Under de senaste decennierna har samhällets stöd, service och vård till personer 
med funktionsnedsättningar genomgått stora förändringar. Uppsplittringen av 
vård- och stödinsatser har för vissa människor framförallt inom gruppen 
långvarigt psykiskt funktionshindrade inneburit en bekymmersam vård- och 
livssituation. 
 
 
Funktionsnedsättning 
 
Funktionsnedsättningar, som medför någon form av begränsningar i tillvaron, är 
funktionshinder , dvs. något som medför problem i vardagslivet ( SCB, 2003). 
Internationell klassifikation anger funktionshinder som ett paraplybegrepp för 
funktionsnedsättning, strukturavvikelse, aktivitetsbegränsning och delaktivitets-
inskränkning (ICF – International Classification  of Functioning  Disability and 
Health, WHO 2001).  
 
Genom olika samhällsinsatser skulle många av de hinder, som klassificeras i 
ICF, kunna undanröjas. Enligt uppskattningar av SCB (Statistiska centralbyrån) 
har 425 000 personer i Sverige höggradigt nedsatt arbetsförmåga (SCB, 2003) 
och 150 000 personer i åldern 25-64 år har svåra psykiska besvär i form av oro, 
ängslan eller ångest, dvs. psykiska funktionshinder. Undersökningen visade 
också, att psykisk ohälsa medför mer problem med t.ex. arbetslöshet, eko-
nomiska problem, utsatthet för våld, jämfört med övriga funktionshindrade. 
Personer med svåra funktionshinder hade också oftare lägre utbildningsnivå, 
högt antal förtidspensionärer som motsvaras av låg andel förvärvsarbetande, 
problem med tillgänglighet till bostäder, sämre ekonomi, fler ensamboende och 
större delen av den disponibla inkomsten utgjordes av transfereringar jämfört 
med befolkningen generellt.  
 
En del personer bland de funktionshindrade hade också svårigheter att författa 
en skrivelse till en myndighet för att överklaga ett beslut och betecknande för 
grupperna var, att personerna besökte läkare i större utsträckning än befolk-
ningen i allmänhet, men att de oftare än andra grupper avstod från att besöka 
läkare vid tillfällen då de hade behov (SCB, 2003). 
 
Begreppet psykiskt funktionshindrade är ej helt enkelt att beskriva. Den 
moderna och officiella svenska beteckningen ”psykiskt funktionshinder” är 
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sanktionerad av statsmakten (Regeringens proposition 1993/94) och används av 
den organiserade brukarrörelsen (RSMH, Riksförbundet för Social och Mental 
Hälsa). Tidigare användes (och används ännu) olika begrepp för denna 
målgrupp: 

• Kroniskt psykiskt sjuka, ”kroniker”  
• Psykiskt långtidssjuka  
• Personer drabbade av allvarlig psykisk störning (begreppet i den svenska 

psykiatriska tvångslagstiftningen, LPT/LRV)  
• Personer med långvariga, allvarliga psykiska funktionshinder  
• Från kroniskt sjuk till funktionshindrad 
 

Den förändrade terminologin tar sålunda fasta på konsekvenserna av sjukdom, 
snarare än sjukdomen och dess benämning – diagnosen. 
 
 
Utvecklingen av vårdplatser och vårddagar inom psykiatrin 
 
I slutet av 1960-talet inleddes en stängning av mentalsjukhusen och då fanns c:a 
35 000 vårdplatser inom psykiatrisk slutenvård. Vid Psykiatrireformens genom-
förande 1995 var antalet vårdplatser 8 372 och år 2001 endast 5 565 (0,6/1000 
invånare) varav ca 1 200 vårdplatser inom rättspsykiatrin.  
 
I Sverige har antalet vårddagar/år under åren 1967 till 2000 gått ner från 6 
miljoner till 1,5 miljoner inom psykiatrin, men under motsvarande tid har antalet 
vårdtillfällen minskat betydligt mindre d.v.s. med c:a 20 %. Detta beror på att 
vårdtiderna kortats. Medelvårdtiden för män var 1998 10 dagar och för kvinnor 
9 dagar inom psykiatrin (Socialstyrelsen, 2003b).  
 
I och med Psykiatrireformen flyttades c:a 2 600 långtidsvårdade personer från 
psykiatrisk heldygnsvård till kommunala boendeformer och idag finns i Sverige 
sammanlagt c:a 8 000 platser med heldygnsboende för personer med psykiska 
funktionshinder, som kommunerna ansvarar för. 
 
I hela landet söker varje år c:a tre procent av den vuxna befolkningen till den 
psykiatriska öppenvården och det verkar finnas en ökad efterfrågan av 
psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2003b).  
 
 
Psykisk sjukdom och våldsbrott 
 
Det har också kommit rapporter om ökad kriminalitet, ett ökat missbruk, ett ökat 
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antal självmord och en ökad hemlöshet bland de psykiskt funktionshindrade 
(Lindqvist P., Allebeck P., 1990). 
 
Risken att begå våldsbrott är högre bland två grupper: 
1. Personer med psykisk sjukdom av psykotisk typ, där schizofreni är en 

dominerande diagnos 
2. Personer med personlighetsstörning och samtidigt missbruk 
 
Våldshandlingarna i den första gruppen har för det mesta samband med 
förvrängd upplevelse av verkligheten. Man uppfattar sig vara förföljd av ting 
eller människor eller hör röster, som uppmanar till handlingar som är skräm-
mande för den sjuke själv. C:a 10 % eller färre av samtliga våldsbrott i Sverige 
begås av personer med psykos. Missbruk av alkohol och/eller narkotika hos 
personer med schizofreni ökar kraftigt risken för återfall i våldsbrott (Kullgren 
G., 2003). 
 
Den andra gruppen som begår våldsbrott är betydligt större. Gruppen karak-
täriseras bl.a. av dålig impulskontroll, aggressivitet och okänslighet för om de 
skadar andra med sina handlingar och det finns ofta ett samband med alkohol- 
och drogmissbruk. 
 
Antalet offer för dödligt våld begånget av personer med schizofreni har fram till 
år 2001 varit konstant 10-15 per år. Däremot har antalet misshandelsfall be-
gångna av personer med schizofreni ökat fram till år 2001. Det kan emellertid 
inte med säkerhet avgöras, om de senaste årens uppmärksammade händelser 
med grova våldsbrott, begångna av personer med svår psykisk sjukdom, skulle 
kunna innebära ett trendbrott (Kullgren G., 2003). 
 
Som helhet är pågående missbruk en faktor, som innebär hög risk för återfall i 
våldsbrott och troligtvis bidrar hemlöshet också till risken för våldsbrott. 
 
 
Lagar 
 
Principen om alla människors lika värde och lika rätt är utgångspunkt för 
handikappolitiken. Människor med funktionshinder skall ha ett gott liv och till-
försäkras ekonomisk och social trygghet. Ansvaret för detta delas mellan 
kommunerna, landstingen och staten och är ju också hela befolkningens ansvar. 
  
I och med Handikappreformen 1994 (Socialstyrelsen, 1994) delades ansvaret för 
insatser till funktionshindrade upp i flera lagar. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 
1982) och Socialtjänstlagen (SoL, 1980) innehåller bestämmelser om lands-
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tingens och kommunernas generella ansvar för att tillgodose behovet av hälso- 
och sjukvård och sociala insatser för medborgarna. Personer med stora och 
varaktiga funktionshinder kan ha ytterligare rätt till särskilda insatser enligt Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993).  
 
 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
År 1993 tillkom i Sverige LSS, vars intentioner var att tillförsäkra personer med 
funktionshinder goda livsvillkor. Den 1 januari 1994 trädde LSS i kraft. Lagen 
utgör en väsentlig del av den handikappreform, som riksdagen antog 1993, men 
långt ifrån alla som faller under lagen får den hjälp och det stöd, som lagen avser 
och vissa personer är inte heller kända av myndigheterna. LSS är en s.k. pluslag. 
Detta innebär att personer som omfattas av LSS också har rätt till bistånd enligt 
SoL och HSL. 
 
LSS innehåller bestämmelser om speciellt stöd och service till tre speciella 
personkretsar. Dessa omfattar personer med: 
 
1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
2. betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärn-

skada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom 
3. varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbarligen inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårig-
heter i den dagliga livsföringen och därmed omfattande behov av stöd och 
service 

 
Enligt LSS kan särskilt stöd och särskild service ges med tio olika insatser: 
 
1. Råd och stöd – rådgivning och annat personligt stöd, som ställer krav på 

särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora 
och varaktiga funktionshinder. 

2. Personlig assistans – biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för sådan assistans, till den del av behovet av stöd inte täcks 
av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993;389) om assistansersättning 
(LASS). 

3. Ledsagarservice – ledsagarservice. 
4. Kontaktperson – biträde av kontaktperson. 
5. Avlösarservice – avlösarservice i hemmet. 
6. Korttidsvistelse – korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 
7. Korttidstillsyn – korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. 
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8. Boende, barn – boende i familjehem eller bostad med särskild service för 
barn och ungdomar, som behöver bo utanför föräldrahemmet. 

9. Boende, vuxna – bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna. 

10. Daglig verksamhet – daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

 
Kommun och landsting delar på huvudmannaskapet för LSS. Landstinget 
ansvarar i de flesta län för råd och stöd medan övrigt ansvar faller på kommunen 
enligt LSS. Försäkringskassan har ansvaret för personlig assistans enligt lagen 
om personlig assistans (LASS, 1993), vilken reglerar personlig assistans > 20 
timmar per vecka till en person.  
 
 
Behov av insatser enligt LSS 
 
Handikapputredningen (SOU, 1991:46) bedömde att omkring 100 000 personer 
totalt skulle vara i behov av insatser enligt LSS, men skattningen har inte varit 
helt invändningsfri. Enligt statistik från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen,  2003a) 
uppskattas mellan 51 000 och 52 500 personer ha insatser enligt LSS. 
 
 
LSS i praktiken 
 
Det är nödvändigt att samhället lever upp till intentionerna i lagen, då samhällets 
sårbara grupper ofta inte själva efterfrågar stöd och vårdbehov på samma sätt 
som andra grupper. Enligt LSS måste den funktionshindrade själv efterfråga det 
stöd, som han eller hon behöver, vilket lett till svårigheter. Detta är bl.a. en 
tänkbar orsak till, att intentionerna i LSS ej kunnat omsättas fullt ut i praktiken. 
 
År 1998 hade cirka 7 000 personer, tillhörande de tre olika personkretsarna 
insatser enligt LSS. Dessa var mindre än hälften av de 40 000 personer, som 
hade insatser enligt den äldre omsorgslagen, föregångare till LSS. Siffrorna 
exklusive råd och stöd, hade den 1 september 2002 stigit till 48 600 
inkluderande 2 744 med psykiska funktionshinder (Socialstyrelsen, 2003a). 
Politikerna hade tänkt sig att nå 100 000 enligt den nya lagen. 
 
Tyvärr har erfarenheterna visat, att lagen ej efterlevdes fullt ut. Alltfler kräver nu 
att lagen skall omarbetas (Lewin, B., 1998; Grünewald, K., 1998; Andersson B., 
1998). En tänkbar orsak till att LSS inte fungerat fullt ut är enligt forskaren 
Barbro Lewin, att det finns stor passivitet och okunskap bland de ansvariga på 
kommunens socialkontor. Handläggarna har inte förstått, att människor med 
svåra funktionshinder måste prioriteras och att man aktivt måste hjälpa de svårt 
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funktionshindrade att göra en skriftlig ansökan, så att de kan få sin sak prövad. 
Många tolkar lagen snävt och menar att om ingen söker, så finns det inget behov 
och kommunerna gör sina egna tolkningar, då det gäller prioriteringar. Därför 
krävs gigantiska utbildningsinsatser för att klargöra vad LSS innebär (Lewin B., 
1998). 
 
 
Personligt ombud 
 
”Case management” eller personligt ombud, som är den svenska benämningen, 
har fått stor genomslagskraft i västvärlden och bedöms som en hörnsten i 
samhällsbaserad psykiatri (Marshall M et al., 1999). Under tre år i slutet av 
1990-talet pågick en försöksverksamhet på 10 ställen med personliga ombud. 
Socialstyrelsen utvärderade verksamheten (Socialstyrelsen, 1999a) och resul-
taten pekade på att vårdtagarnas livssituation förbättrades inom flera områden 
och att antalet intagningar och vårddagar inom sluten psykiatri minskade mar-
kant. Emellertid utfördes inte utvärderingen med någon kontrollgrupp. Under-
sökningar med kontrollgrupp (Björkman T., 2000) har gjorts. Resultaten ger 
sammanfattningsvis stöd för att ”case management” kan medverka till en 
reducering av behovet av psykiatrisk heldygnsvård och förbättra personernas 
sociala nätverk. Stor betydelse hade också ombudsmannafunktionen i ”case 
management” d.v.s. funktionen att företräda vårdtagaren i olika sammanhang. 
Dock innefattar LSS inte personligt ombud, även om Råd och Stöd tangerar 
området. 
 
 
Reformer och utvärderingar 
 
Goda levnadsvillkor innebär ytterst, att människor har möjligheter att förverk- 
liga sina mål i livet. Personer med funktionshinder har fortfarande sämre 
levnadsförhållanden än befolkningen i allmänhet och många står utanför arbets-
marknaden och har därigenom svårt att själv påverka sin inkomstnivå 
(Socialstyrelsen, 1998).  
 
Samhällets insatser ska stärka den enskildes möjligheter att leva ett själv-
ständigt och oberoende liv. Idag är normalisering en central ideologisk princip 
och grunden för god service och omvårdnad regleras i lag. FN:s standardregler 
1993, (United Nations General Assembly, 1993), Handikappreformen 1994 
(Socialstyrelsen, 1993) och Psykiatrireformen 1995 (Regeringens proposition, 
1993/94) har haft stor betydelse för utvecklingen och betytt mycket för att 
förbättra förhållandena för berörda personer.       
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För att genomföra reformerna krävdes en kartläggning av vilka personer med 
funktionshinder, som borde omfattas av dessa reformer och lagar. Man fann vid 
kartläggningen t.o.m. personer, som inte var kända av myndigheterna. Brister i 
vård, stöd och service blottlades i fråga om boende- och allmän livssituation, 
sysselsättning/arbete, utbildning, rehabilitering, fritidsaktiviteter och juridiska 
spörsmål. Samordningen mellan de olika myndigheterna utgjorde också ett 
problem och det fanns behov av bättre kunskap och kompetens bland personal 
och behov av utbildning bland anhöriga.  
 
Dessa förhållanden belyses i Handikappreformen, som utvärderades under åren 
1994-1997. En sammanfattande slutrapport utkom 1997 (Socialstyrelsen, 1997). 
Reformen har haft stor betydelse för insatserna till personer med funktionshinder 
som är under 65 år. Psykiatrireformen har främst haft betydelse för personer 
med psykiska funktionshinder. I reformarbetet ställdes stora förväntningar på 
LSS- insatser för denna grupp. Psykiskt stördas villkor (Regeringens proposition 
1993/94) låg till grund för beslutet om Psykiatrireformen. Uppföljning och 
utvärderingen av reformen skedde under perioden 1994-1998 och slutrapporten 
utkom 1999 (Socialstyrelsen, 1999b). 
 
Strategierna för genomförandet av Psykiatrireformen (Socialstyrelsen, 1999b) 
kan sammanfattas i tolv punkter: 
 
1. Ökat inflytande för den enskilde. 
 
2. Ökat stöd till anhöriga. 
 
3. Ökat stöd till de psykiskt funktionshindrade så att de får insatser enligt LSS. 
 
4. Samordning av psykiatrins, primärvårdens och socialtjänstens insatser. 
 
5. Aktiv, tydlig och sammanhållen tillsyn. 
 
6. Samlat och samtidigt stöd till personer med psykiska funktionshinder och 

missbruk. 
 
7. God tillgång till primärvård, tandvård och psykiatrisk öppenvård. 
 
8. Kommunerna skall ha betalningsansvar för att tillgodose insatser för 

medicinskt färdigbehandlade personer. 
 
9. Kamratstödjande verksamhet. 
 
10. Sammanhållen rehabilitering och sysselsättning. 
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11. Kompetensutveckling. 
 
12. Samordnat samhällsstöd. 
 
Styrmedel för genomförandet av Psykiatrireformen har främst varit viss lag-
stiftning och statliga stimulansbidrag. 
 
Psykiatrireformen har kritiskt granskats och getts såväl ris som ros (Markström, 
U., 2003). Till det positiva i reformen anser han hör, att intresseorganisationerna 
varit med vid utformningen och att reformen är ”ideologiskt tydlig”. Till det 
negativa hör oklar målgruppsdefinition och alltför lite tvingande lagstiftning. 
 
Inom ramen för uppföljningsarbetet av reformen gjordes en studie för att söka 
svar på frågorna om, vilka sjuk- och tandvårdsbehov som personer med psykiska 
funktionshinder har och hur kommunerna möter dessa behov. Av de c:a 400 
personer, som omfattades av studien, hade 38 % somatiska besvär och i 56 % 
identifierades problemen av personal inom kommunen och i 27 % av psykiatrin.  
 
I studien fann man också, att kommunen, psykiatrin eller annan vårdgivare hade 
vidtagit åtgärder för huvuddelen (72 %) av personerna med identifierade 
somatiska besvär. Detta behöver dock inte betyda, att personerna fått sina 
sjukvårdsbehov tillgodosedda, utan kanske att man fått stöd att söka eller försökt 
att motivera personerna att ta kontakt med sjukvården. 
 
Trots dessa fakta har man i utredningen mycket summariskt behandlat primär-
vårdens roll. 
 
 
Primärvården och personer med psykiska funktionshinder 
 
I propositionen ”Psykiskt stördas villkor” nämns primärvårdens basansvar, men 
inga nya förslag läggs om den somatiska sjukvården för de psykiskt funktions-
hindrade. Däremot ägnas tandvårdsbehovet stort intresse. Huvudansvaret för den 
somatiska sjukvården åvilar landstingen. Psykiatriutredningen kom fram till 
ståndpunkten, att det somatiska vårdbehovet för de psykiskt funktionshindrade 
regelbundet bör bedömas.  
 
Att identifiera gruppen psykiskt funktionshindrade medför svårigheter och 
kriterierna för definition av målgrupperna skiljer sig i praktiken mellan 
psykiatrin, kommunerna och primärvården. Enligt ovannämnda studie känner 
primärvården i liten utsträckning till de kriterier, som används inom kommun 
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och landsting. En av primärvårdens uppgifter är emellertid att i samverkan med 
kommun och psykiatri identifiera personer med psykiska funktionshinder. 
 
Behovet av somatisk sjukvård är stort, men att tillgodose behovet av sjukvård är 
komplicerat. Många faktorer påverkar i vilken omfattning psykiskt funktions-
hindrade får adekvat somatisk vård. Uppskattningsvis behöver hälften av perso-
ner med psykiska funktionshinder stöd eller motiveras att söka sjukvården med 
anledning av somatiska besvär (Socialstyrelsen, 1999b).  
 
Det råder också i praktiken osäkerhet beträffande ansvarsförhållandet mellan 
psykiatri, primärvård och annan specialitet. Sammantaget försvåras primär-
vårdens uppgift att ge adekvat sjukvård på basnivå av dessa förhållanden. 
Patientens självbestämmanderätt kan även försvåra denna uppgift. (Socialsty-
relsen, 1999b). 
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Psykoser 
 
 
Psykostillståndet karaktäriseras av att verklighetsuppfattningen förändras på ett 
sätt, som påverkar personens agerande och stör funktionen. Vanliga symtom vid 
psykos är att höra röster, känna sig förföljd eller att tänka eller tala osamman-
hängande. Kontrollen över det egna tänkandet störs och man försöker få en 
förklaring på skeenden på ett sätt som normalt inte skulle uppfattas som rimligt, 
men som under psykosen får en förklarande innebörd. T.ex. kan meddelanden 
som sänds ut genom radio eller TV vara direkt riktade till personen 
(Socialstyrelsen, 2003c).  
 
Personerna kan leva i en fantasivärld, som upplevs reell och där det onda är 
mäktigt och måste bekämpas. Till de psykotiska symtomen räknas hallucina-
tioner, vanföreställningar, störningar i tankeförlopp och störning i jagmed-
vetandet. Verklighetsuppfattningen är kvalitativt förändrad och vid undersök-
ning av psykiskt status finns symtom, som den sjuke inte har distans till. 
Han/hon saknar även ofta sjukdomsinsikt. 
 
I detta avsnitt beskrivs symtom och diagnosförutsättningar för de diagnoser, som 
utgjort inklusionskriterier (Se Metoder). 
 
 
Symtom 
  
 
Symtom i prodromalfas 
 
En psykos föregås av en prodromalfas (förebådandefas) med ospecifika symtom 
som t.ex. följande tecken: 
• förändringar i humöret – oro, depression, irritabilitet, humörsvängningar 
• förändringar i tänkandet – udda eller ovanliga idéer, tankediffusion, tanke-

stopp 
• förändringar i språk – fattigt språk 
• förändringar i perception – uppfattar sig själv eller omvärlden annorlunda, 

fientlig inställning till omvärlden, overklighet, skrämmande omvärld 
• förändring i beteendet – misstänksamhet, rädsla för framtiden, obeslut-

samhet, socialt eller sexuellt ointresse, nedsatt social förmåga, tillbakadrag-
enhet, isolering, avvikande beteende, planeringsoförmåga 

• förändrad energi – försämrade studie- eller arbetsresultat, sänkt motivations- 
eller initiativförmåga, dålig fysisk energi 

• förändrad uppmärksamhet – sänkt uppmärksamhet eller koncentration 
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• allmänna förändringar – förändrad sömn, aptit eller gradvis förändrad person-
lighet 

• somatiskt – diffusa somatiska symtom 
 
Prodromalfasen karaktäriseras av (Miller T. et al, 2002): 
 
1. lättare psykotiska symtom 
2. korta oregelbundna psykotiska symtom 
3. genetisk risk samt påtaglig sänkning av prestationer eller arbetsförmåga 
 
 
Positiva symtom 
 
Ett eller flera av dessa kriterier förekommer i prodromalfasen och företrädesvis 
lättare positiva symtom. 
 
Till de positiva (tillkomst av något) symtomen hör:  
• tankestörningar – störningar av tankarnas förlopp, tankestopp, tankedetrak-

tion, tankepåsättning, tanketrängsel 
• jagstörningar – störningar i upplevelsen av att vara levande, störningar i 

upplevelsen av att det finns en skarp gräns mellan det egna jaget och 
omvärlden, störningar i upplevelsen att man själv bestämmer över sina tankar 
och handlingar, störningar i upplevelsen att man i grunden har samma jag 
genom olika livsfaser, störningar i upplevelsen att man bara har ett jag 

• somatiska påverkningsupplevelser – kan kännas och tolkas som t.ex. ”strålar” 
• hörselhallucinationer – röster som kommenterar personens beteende eller 

diskuterar personen eller kommer från någon del av kroppen 
• visuella hallucinationer – synupplevelser utan motsvarande sinnesretning 
• vanföreställningar – föreställningar som ger ett orimligt eller bisarrt intryck 
 
 
Negativa symtom 
 
De negativa (avsaknad av något) symtomen utgör: 
• tröghet, slöhet, brist på intresse (apati) – ingenting engagerar personen  
• passivitet, initiativlöshet, viljelöshet – personen kan bli sittande och stirrar 

viljelöst rakt fram 
• avflackade affekter – nivellering av såväl positiva som negativa affekter 
• inkongruenta affekter – affekter som ej stämmer överens med förväntad reak-

tion 
• ord- eller innehållsfattigt språk – mer eller mindre total brist på spontana 

yttranden. 
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• tillbakadragenhet, självförsjunkenhet (autism) – undviker sällskap och mer 
eller mindre försjunken i sig själv.  

 
 
Symtom vid vanföreställningar  
 
Vanföreställningar enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, 4th edition) förekommer av olika slag och specificeras med 
utgångspunkt från det dominerande temat i vanföreställningarna: 
 
med erotomani: vanföreställningar om att någon annan person, vanligtvis med 
högre status, är förälskad i honom eller henne 
med storhetsvansinne: vanföreställningar om att vara enastående värdefull, 
mäktig, kunnig eller märkvärdig eller stå i ett speciellt förhållande till någon 
gudomlighet eller berömd person 
med svartsjukeparanoia: vanföreställningar om att hans eller hennes sexual-
partner är otrogen 
med förföljelseparanoia: vanföreställningar om att han eller hon (alternativt 
någon som står personen nära) är utsatt för ondska på något sätt 
med sjukdomsparanoia: vanföreställningar om att han eller hon har någon 
fysisk defekt eller sjukdom 
blandad form: vanföreställningar med flera av ovanstående teman utan att 
något enskilt av dem dominerar bilden 
ospecifierad form 
 
 
Prepsykotisk fas 
 
Den prepsykotiska fasen karaktäriseras av en föraning om en inre katastrof och 
en tydligare närhet till en sjukligare upplevelsevärld. Fasen kan vara snabbt 
övergående eller fortsätta i veckor. Personen undrar om han/hon helt enkelt är på 
väg att bli galen och det kan förekomma en total upptagenhet i fantasier 
växlande till stunder av kritisk förtvivlan och desperation och  självmordsimpul-
ser (Beiser et al, 1993). 
 
 
Prodromalfas och tidiga tecken på psykos 
 
 
Prodromalfas 
 
Prodromalfasen kan endast identifieras säkert, om den efterföljs av en psykos 
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och fasen kan pågå i veckor och ibland upp till år. De negativa symtomen börjar 
i regel tidigare än de positiva symtomen. Speciellt före psykosgenombrottet sker 
en intensiv förändring av självupplevelsen och upplevelsen av omvärlden, vilket 
kan kännas hotande. Sömnbrist, isolering och somatiskt nedsatt energi bidrar 
ofta till att tillståndet blir akut.  
 
 
Tidiga tecken på psykos 
 
Tidiga tecken på psykos inför ett återinsjuknande, som enligt vissa forskare 
(Bustillo J. et al, 1995) benämns tidiga varningstecken (EWS), innefattar både 
psykotiska och icke psykotiska symtom. De kan vara ospecifika symtom som 
håglöshet, försämrade studieresultat, förändrat tankeinnehåll, humörsvängningar 
och förändrat beteende, förändrad sömn, aptit, motivation eller energi. Det kan 
också röra sig om ospecifika somatiska problem. Motsvarande symtom finns vid 
ett förstagångsinsjuknande, men tidiga tecken behöver inte leda till ett 
insjuknande i psykos till skillnad från prodromalsymtom. 
 
 
Diagnossystem 
 
Två diagnossystem för psykiska sjukdomstillstånd används i Sverige: ICD-10 
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Pro-
blems, WHO 1994) och DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders), dvs den fjärde versionen av DSM från 1994 (American Psychiatric 
Association, 1994). Det finns vissa skillnader mellan systemen på så sätt, att 
DSM är mer strikt kriteriebaserat än ICD. Det finns överföringstabeller mellan 
systemen. Enda egentliga skillnaden är, att diagnosen schizofreni enligt DSM-
IV måste föregås av sex månader med psykotiska symtom, medan ICD-10 anger 
en månad som tidsram. Oftast har diagnosen föregåtts av ett annat psykotiskt 
tillstånd innan diagnosen schizofreni sätts. 
 
ICD-systemet är ett basklassifikationssystem för allmänt medicinskt-statistiskt 
bruk och som används i hela världen. Systemet har skapats av världshälso-
organisationen (WHO). 
 
DSM-systemet är ett multiaxialt system, som skapats av American Psychiatric 
Association (APA). Det multiaxiala systemet innebär, att man tar hänsyn till 
andra aspekter än enbart det kliniska syndromet. Det finns fem olika axlar i 
systemet. Dessa beskriver det kliniska syndromet (Axel I), förekomst av person-
lighetsstörning (Axel II), möjlighet att diagnosticera förekomst av somatiska 
sjukdomar, som kan ha betydelse för det kliniska syndromet (Axel III), problem 
som personen har (Axel IV) och sammanfattande bedömning av personens 
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symtom och funktionsnivå enligt skattningsskalan GAF (Global Assesment of 
Functioning) (Axel V). 
 
I Sverige används DSM på de flesta håll som grundklassifikation både i kliniska 
sammanhang och i forskningssammanhang, men diagnoserna översätts till ICD-
termer vid inrapportering till Socialstyrelsen för nationella statistikändamål. 
 
 
Tidigare forskning 
 
Det har länge varit känt att den första psykotiska episoden av schizofreni 
vanligtvis föregås av en prodromalfas. Denna fas karaktäriseras av icke-
psykotiska symtom och också ofta av nedsatt kognitiv och social förmåga, vilket 
beskrivits av Griesinger 1845, Kraepelin 1883, Sullivan 1927 och Cameron 
1938. Denna fas följs av psykosutbrott och en mer eller mindre snabb utveckling 
av psykotiska symtom, oftast associerade med ytterligare nedsatt såväl kognitiv 
som social förmåga. Redan 1927 sökte Sullivan efter specifika tecken, som 
skulle kunna förebåda ett psykosinsjuknande och han hoppades därmed kunna 
känna igen och behandla psykossjukdomar i ett så tidigt stadium som möjligt. 
 
År 1959 beskrev Janzarik en tidig fas av ”prepsykotisk insufficiens”, som främst 
karaktäriserades av negativa symtom som förlust av intressen och spontanitet, 
tillbakadragenhet, nedsatt uppmärksamhet och känslomässig avflackning. Han 
kom också till slutsatsen, att dessa prepsykotiska symtom kvarstod relativt oför-
ändrade efter remmission och att symtomen berodde på den underliggande sjuk-
domsprocessen. Slutsatsen stöddes av G. Huber 1966 och G. Gross 1969 samt 
Klosterkötter 1992 (Häfner H. et al, 2003). Klosterkötter använde sig av ”Bonn 
Scale for assesing basic symtoms” (BSABS) (Gross G. et al, 1987) för att be-
skriva övergångsstadierna till uttalade psykotiska symtom. 
 
 
Schizofreni 
 
 
Prevalens 
 
I Sverige insjuknar årligen 1 500-2 000 personer i psykos. En liten del av dem 
får diagnosen schizofreni och omkring 70 000 svenskar kommer någon gång 
under sin livstid att insjukna i schizofreni (Nettelblad P., 1997). Prevalensen av 
schizofreni i västvärlden är 0,2 –0,5 % (Häfner H. et al, 1995a). 
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Symtomduration och symtomdebut  
 
Av  dem som  får  psykosdiagnosen  schizofreni,  har så  många  som  varannan 
patient haft symtom i mer än ett år, innan de på något sätt fått den första kon-
takten med vården (McGovern et al, 1994). Flera orsaker kan finnas t.ex. dåliga 
erfarenheter av vården och rädsla för konsekvenserna att ha en psykisk sjukdom, 
svårigheter att komma i kontakt med vården eller svårigheter för primärvården 
eller skolhälsovården att upptäcka psykossymtom eller prodromalsymtom. 
Generellt debuterar psykoser ofta i 15-18 års ålder och det finns en skarp 
administrativ gräns mellan vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin, 
vilket också kan medföra problem (Pelosi A., Birchwood M., 2003). 
 
Däremot är medianåldern, när de första psykossymtomen vid schizofreni upp-
kommer, i början till mitten av tjugoårsåldern för män och i slutet av tjugo-
årsåldern för kvinnor (Häfner H. et al, 1993). Insjuknandet är ofta långsamt med 
gradvis utveckling av olika slags symtom. 
 
Begreppet Duration of Untreated Psychosis (DUP) används inom psykiatrin och 
innebär tiden mellan psykosdebuten och behandlingsstarten. Internationell forsk-
ning har visat, att patienter med kort DUP besöker distriktsläkare relativt fre-
kvent under en 6-års period före psykosutbrottet och att patienterna tenderar att 
inte undvika att söka vård i samma utsträckning som vid lång DUP. Forskningen 
har också visat behovet av, att förmå unga människor och deras familjer att ta 
kontakt med primärvården för att förkorta DUP. Detta kan ha en gynnsam effekt 
på sjukdomsförloppet (Skeate A. et al, 2002). 
 
Flera forskare (Breier et al. 1991; Loebel et al. 1992; Häfner et al 1995b; 
McGorry et al. 1996; Johannessen et al. 1999) har studerat förloppet mellan 
debut och första behandlingstillfället vid schizofreni. Man har funnit, att det 
dröjer ett år eller mer mellan debut och behandling. Det dröjer också lång tid, 
åtminstone två år, mellan debut av prepsykotiska symtom och till behandling. 
 
 
 
Schizoaffektiv störning 
 
Schizoaffektiva syndrom finns någonstans i gränslandet mellan förstämnings-
syndrom och schizofreni. Det finns fyra kriterier som skall uppfyllas (DSM-IV): 
 
1. Syndromet innebär en sammanhängande period av sjukdom, som under viss 

tid kan uttrycka sig som huvudsakligen depression, mani eller en blandning 
av bådadera konkurrerande med symtom som förefaller höra till schizo-
frenidiagnosen. 



   

 31

2. Under samma sjukdomsperiod skall det förekomma vanföreställningar eller 
hallucinationer under åtminstone två veckor. 

3. Förstämningssyndromen förekommer under avsevärd tid av sjukdomsför-
loppet. 

4. Symtomen får ej orsakas av droger, allmänna medicinska tillstånd eller epi-
lepsi. 

 
 
Sociala konsekvenser vid schizofreni 
 
Conrad (1958) och Docherty et al. (1978) har presenterat tidigfasmodeller för 
schizofreni. Ingen av modellerna tar speciellt hänsyn till konsekvenserna av den 
nedsatta sociala förmågan, men utgör underlag för Häfner et al:s studier om de 
sociala konsekvenserna vid schizofreni (Häfner et al, 2003). Ålder vid debut av 
nedsatt social förmåga, nivån på nedsatt social förmåga vid debuten, kön och 
därigenom socioekonomisk status har betydelse för de sociala konsekvenserna 
av sjukdomen, men även för det sociala sjukdomsbeteendet. Låg nivå på social 
förmåga vid psykosinsjuknandet och speciellt allvarligt sjukligt socialt beteende 
hos män är de två väsentliga faktorer, som negativt inverkar på det sociala 
resultatet under en femårsperiod. 
 
Häfner et al indelar den sociala fasen i två faser. Den första fasen påverkas av 
kön och ålder och pågår under tiden före första tecken på psykisk sjukdom och 
in i prodromalfasen. Under denna period tillkommer försämrade studieresultat 
och avbrott i studier samt arbetslöshet eller avbrott i yrkesträning. Den andra 
perioden pågår i sen prodromalfas, under prepsykotisk fas och under psykos 
samt under uppföljning fem år efter insjuknandet. I den fasen finns skillnader 
mellan män och kvinnor beträffande allvarligt sjukligt socialt beteende. Bland 
männen förekommer nedsatt intresse att skaffa nytt arbete, förlust av fritids-
intressen, social inaktivitet, nedsatt intresse för personlig hygien, nedsatt allmänt 
intresse och initiativförmåga, alkohol- och drogmissbruk, nedsatt kommunika-
tionsförmåga, självförnekelse och överhuvudtaget nedsatt social förmåga. Mot-
svarande hos kvinnorna är vanligtvis enbart oro (Häfner et al. 2003). 
 
 
 
Acute and transient psychotic disorder (Kortvarig psykos eller Akuta och 
övergående psykotiska syndrom) 
 
Begreppet ”acute and transient psychotic disorder” (APTD) har använts (Jörgen-
sen et al. 1996, 1997) för att karaktärisera ett tillstånd, som inte går att hänföra 
till schizofreni eller affektiva psykoser. Detta tillstånd skulle kunna motsvaras 
av diagnosen DSM-IV 298.8 (Kortvarig psykos) eller ICD-10 F23 (Akuta och 
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övergående psykotiska syndrom), men diagnosen APTD är ej helt definierad. 
Skillnader och likheter mellan schizofreni och ATPD har studerats i 
longitudinella prospektiva och jämförande undersökningar (Pillman et al. 2001, 
2002; Marneros et al. 2003), samtidigt som matchade mentalt friska personer 
utgjort kontrollgrupp. Man fann i en undersökning att c:a 4,1 % av de patienter 
som behandlades p.g.a. icke organiska psykoser (F2 och F3 i ICD-10) och 8,5 % 
av de patienter, som behandlades p.g.a. funktionella psykoser som scizofreni, 
schizoaffektiva till-stånd mm (F2 i ICD-10) utgjordes av personer med ATPD.  
 
 
Skillnader mellan ATPD och schizofreni 
 
Det fanns en uttalad statistiskt signifikant skillnad mellan ATPD och schizofreni 
beträffande kön. Kvinnorna var överrepresenterade i ATPD-gruppen (78,6 % 
jämfört med 21,4 %). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de tre grupper 
inkluderande kontrollgruppen beträffande födelsetid på året, komplikationer vid 
födseln, störningar i den tidiga utvecklingen i livet (psykomotorisk utveckling 
och språkutveckling) eller utbildningsnivå. Däremot syntes ATPD-gruppen ha 
högre utbildningsnivå jämfört med schizofrenigruppen.  
 
Signifikanta skillnader fanns mellan grupperna beträffande hallucinationer och 
bisarra upplevelser (t ex tankepåsättning) på så sätt, att schizofrenigruppen upp-
levde dessa symtom mer frekvent än ATPD-gruppen. Karaktäristiskt för ATPD-
gruppen var snabba ändringar i humöret. Schizofrenigruppen i jämförelse med 
ATPD-gruppen hade också sämre social förmåga, psykiska svårigheter och 
fungerade generellt sett sämre. 
 
 
Klassifikation av ATPD 
 
En annan studie visade också, att trots affektiva eller schizoaffektiva episoder 
under sjukdomsperioden övergick ATPD sällan i schizofreni utan utgör en 
heterogen kategori (Mojtabai, 2000). 
 
Fastän ATPD är en ICD-10 diagnos utan att identiskt motsvaras av en DSM-IV 
kategori, finns det ett visst samband med kategorin kort psykotiskt störning. Av 
dem, som diagnostiserades som ATPD i en studie (Pillmann et al., 2002), ut-
gjorde 61,9 % de, som kunde klassificeras tillhörande kort psykotisk störning 
enligt DSM-IV och 31,0 % de, som kunde klassificeras som schizofreniform 
störning och övriga som ospecifika psykotiska störningar. 
 
ATPD har många likheter med schizofreni och lika hög frekvens av återfall, 
men bättre prognos beträffande symtomlindring och social anpassning. Det är 



   

 33

därför viktigt med adekvat och intensiv terapi vid ATPD, eftersom prognosen på 
lång sikt är fördelaktig. 
 
 
Vanföreställningssyndrom 
 
Enligt DSM-IV finns fem kriterier som måste uppfyllas för att diagnosen 
vanföreställningsyndrom skall kunna sättas (motsvaras av ICD-10 koden F22): 
 

A. Ickebisarra vanföreställningar (dvs. situationer som kan inträffa i 
verkligheten, t.ex. vara förföljd, förgiftad, infekterad, beundrad på 
avstånd, ha någon sjukdom eller bli bedragen av sin partner) under minst 
en månad. 

     B. Kriterium A för Schizofreni har aldrig varit uppfyllt. Obs: Känsel- och     
          lukthallucinationer kan förekomma om de har något samband med temat     
          i vanföreställningarna. 

C. Förutom den  inverkan som vanföreställningar, eller deras vidareut-
veckling, i sig kan ha, försämras inte det vardagliga fungerandet påtagligt, 
och beteendet uppfattas inte som uppenbart udda eller bisarrt.  

D. Om förstämningssyndrom förekommit samtidigt med vanföreställningar 
är deras totala varaktighet kort i jämfört med till perioderna av vanföre-
ställningar. 

     E.  Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans 
          (t.ex. missbruksdrog eller medicinering) eller någon somatisk sjukdom/   
          skada 
 
 
Andra ospecificerade icke organiska störningar 
 
I denna grupp inkluderas psykotiska symtom, där diagnosen är osäker pga. att 
det finns otillräcklig eller inadekvat information eller motsägelsefull information 
eller psykotiska symtom, som ej överensstämmer med gängse kriterier. I denna 
diagnosgrupp kan t.ex. finnas personer med vanföreställningar, hallucinationer, 
osammanhängande språk, upplösningstillstånd eller katatona tillstånd (DSM-
IV). 
 
 
Bipolära affektiva syndrom med psykotiska symtom 
 
 
Manisk episod 
  
Symtomen vid mani karaktäriseras av upprymdhet, obefogad optimism och 
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ibland exaltation. Labiliteten kan vara uttalad och tvära kast mot irritation, ilska 
och även depression förekommer. Patienterna är ofta pratsamma, påflugna och 
framför bisarra hugskott. Tankeflykten kan vara uttalad med lösa associationer. 
Personlighetsförankrad generositet och sällskaplighet kan gå över i distans-
löshet, omdömeslös aktivitet och brist på urskillning i valet av kontakter. 
  
Sömnbehovet är minskat och sexualbehovet ofta ökat. Patienten känner sig 
skärpt, koncentrerad och ter sig intensiv, expansiv och överaktiv. Den stegrade 
självkänslan kan gå över i vanföreställningar om rikedom, framtidsmöjligheter 
och begåvning ( Ottosson J-O, Åsgård U, 1989). 
 
Enligt ICD-10 måste följande kriterier uppfyllas: 
 
1. Varaktigt förhöjd, expansiv eller irriterad sinnesstämning, som varar under 

minst en vecka (eller kortare om sjukhusvård är nödvändig). 
 
2. Minst tre (fyra om sinnesstämningen enbart är irritabel) av följande symtom 

som påtagligt skall störa den sociala funktionen. 
• Hyperaktivitet eller rastlöshet 
• Talträngdhet 
• Tankeflykt eller upplevelse av att tankarna flyger iväg. 
• Minskande hämningar så att beteendet blir opassande 
• Minskat sömnbehov 
• Förhöjd självkänsla eller storhetsidéer (grandiositet) 
• Avledbarhet eller ständiga förändringar i aktiviteter och planer 
• Hänsynslöshet, oansvarigt beteende (överdrivet spendersam, omdömeslösa 

projekt, vårdslös i trafiken) 
• Ökad libido eller sexuella snedsprång 
 
 
Manodepressiv episod 
 
Kriterierna för manodepressiv episod innehåller:   
 
1. Både kriterier för mani och depression under i princip varje dag under åt-

minstone en vecka.  
2. Sinnesstämningsstörningen måste vara tillräckligt svår, för att negativt på-

verka funktion i arbete, vanliga aktiviteter, sociala kontakter med andra eller 
medföra sjukhusvård för att förhindra skada gentemot sig själv och andra 
eller måste psykotiska symtom förekomma. 

3. Symtomen får ej vara förorsakade av droger eller en allmän medicinsk sjuk-
dom. 
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Sociala konsekvenser vid affektiva psykoser 
 
De sociala konsekvenserna vid dessa tillstånd är ofullständigt eller inte alls 
utredda. 
 
 
 
Tidiga åtgärder och behandling 
 
Enligt vissa internationella studier kan tidiga åtgärder och behandling bromsa 
psykosinsjuknandet och lindra förloppet (Johnstone E. et al, 1986). Detta vore  i  
så fall av stort värde för patienten och dennes anhöriga och skulle förmodligen 
förhindra ett antal självmord, vilka kan ske i ett tidigt skede av ett psykos-
insjuknande. 
 
En lång tid mellan debut och behandling både vad gäller schizofreni eller 
prepsykotiska symtom har rapporterats korrelera med försämrat behandlings-
resultat (Crow et al., 1986, Loebel et al., 1992, McGorry et al., 1996, Wyatt and 
Henter, 1998, Ho et al., 2000). Dessa fynd ger en antydan om, att det finns 
förutsättningar för framgångsrikt inflytande på svårighetsgrad, förlopp och 
konsekvenser av sjukdomen (McGorry and Jackson 1999). Emellertid är förut-
sättningarna för tidig behandling att man tidigt upptäcker  de personer, som 
riskerar att insjukna i psykos (Yung and McGorry, 1996). 
 
Ju längre tid som förflyter innan intensiv såväl farmakologisk som psykosocial 
behandling påbörjas, desto större är sannolikheten, att negativa symtom kvarstår 
sex år efter debuten av psykotiska symtom (de Haan et al., 2003, Mojtabai et al., 
1998). Resultaten av de Haans et al. arbeten pekar på, att en fördröjning av 
intensiv farmakologisk och psykosocial behandling i de flesta fall leder till 
sämre långsiktiga behandlingsresultat. Jämfört med enbart farmakologisk 
behandling ger intensiv farmakologisk och psykosocial behandling mindre 
negativa symtom på lång sikt och färre vårdmånader på sjukhus. Däremot har 
det inte visats, att fördröjd behandling ger svårare negativa symtom, men 
uttalade negativa symtom i början av ett psykosinsjuknande kan innebära en 
fördröjning av behandlingen (de Haan et al., 2003). 
 
Rethink, en välgörenhetsorganisation för mental hälsa i Storbritannien, lanserade 
nyligen sin kampanj ”Reaching People Early”. Kampanjen syftar till att skapa 
större uppmärksamhet kring den miserabla service och vård, som erbjuds unga 
människor med psykisk ohälsa. Bl.a. pekar man på att det i medeltal är en för-
dröjning på 12 månader mellan de första positiva symtomen och insatt behand-
ling (Norman and Malla, 2001). En ”obehandlad” psykos under en lång tid ökar 
risken för återfall och tillfrisknandet blir långsammare och ofullständigare även 
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med neuroleptikabehandling (Johnstone et al, 1986, Loebel et al, 1992). Nyckeln 
till goda behandlingsresultat är tidiga insatser, engagemang och tillfredsställande 
service (Pelosi A, Birchwood M, 2003). Stöd från anhöriga och förstärkning av 
patientens nätverk är också viktiga faktorer i behandlingen. Långtidsuppfölj-
ningar har klart visat, att behandlingsresultatet efter 2-3 år noga överensstämmer 
med resultatet 20 år senare (Harrison et al, 2001). 
 
Å andra sidan har H. Verdoux framhållit, att för varje patient, som enligt be-
prövad erfarenhet behandlas under prodromalfasen t.ex. p.g.a. schizofreni, finns 
det många fler med ungefär samma symtom, som aldrig insjuknar i psykos. 
Sårbara personer riskerar, utan att det behövs, få kraftigt verkande antipsy-
kotiska mediciner och lika kraftfull och potentiellt farlig specifik psykoterapi. 
Det är därför ofrånkomligt, att dessa identifierings- och behandlingsprogram för 
personer, som löper stor risk att insjukna i psykos, gör mer skada än nytta 
(Verdoux H., 2001). 
 
Eftersom de flesta forskare verkar vara överens om, att tidiga åtgärder har stor 
betydelse för framgångsrikt inflytande på svårighetsgrad, förlopp och konse-
kvenser av psykossjukdomen, har detta utgjort hypotes för studien kring primär-
vårdens möjligheter till tidig upptäckt. Tidig upptäckt psykos utgör förutsättning 
för tidig behandling. 
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Studieort/studiepopulation 
 
 
Arbete I och II utfördes i Robertsfors, ett municipalsamhälle i norra delen av 
Sverige. Den 31 december 1998 bodde 7 439 personer i kommunen varav 4 092 
(57,7 %) i åldern 18-65 år. Motsvarande siffra för länet var 62,8 %. 
Befolkningstätheten var 5,7 invånare per kvadratkilometer. De dominerande 
näringsgrenarna inom kommunen var, förutom offentlig förvaltning och andra 
tjänster (33 %), tillverkningsindustri (13 %) och jordbruk, skogsbruk m.m.     
(54 %). I förhållande till länet respektive riket var andelen arbetstillfällen inom 
offentlig förvaltning och andra tjänster lägre (länet 50 %, riket 64 %), medan 
inom jordbruk, skogsbruk m.m. arbetade förhållandevis fler personer (länet      
37 %, riket 20 %) liksom inom tillverkningsindustrin jämfört med länet (12 %), 
men färre jämfört med riket (15 %). Den öppna arbetslösheten låg vid årsskiftet 
på 12 % jämfört med länets som låg på 11 % (SCB, 1998). 
 
I arbete III gjordes en undersökning bland vårdpersonal inom Örnsköldsviks 
hälso- och sjukvård och Umeå sjukvård. De båda sjukvårdsdistrikten är belägna 
i norra Sverige och tillhör den norra sjukvårdsregionen (Se Metoder). 
 
Underlaget för arbete IV och V var anteckningar i primärvårdsjournaler på 
patienter inom Umeå sjukvård, vilka via allmänpsykiatrin vid Norrlands Univer-
sitetssjukhus diagnostiserats som psykotiska (Se Metoder). 
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Syfte 
 
 
Syftet med avhandlingen är, att i en glesbygdskommun identifiera sårbara 
grupper och kartlägga deras behov och om det finns brister i hur samhället möter 
dessa behov. De psykiskt funktionshindrade jämförs med andra grupper, för att 
ge underlag till fortsatta studier kring de svårt psykiskt sjuka. Ytterligare syftar 
avhandlingen till att lyfta fram primärvårdens roll, när det gäller att tidigt upp-
täcka  tecken på psykos samt kartlägga sökmönster i primärvården vid psykoser 
och primärvårdens möjligheter till tidiga åtgärder. 
 
De frågor som avhandlingen avses belysa är: 
 
• Hur är sårbara gruppers hälsa och sociala nätverk, vårdbehov och sociala be-

hov jämfört med den generella befolkningens? 
• Finns det brister i vård och socialt nätverk för funktionshindrade? 
• Finns det skillnader mellan fysiskt funktionshindrade, psykiskt utvecklings-

störda och psykiskt funktionshindrade i fråga om hälsa, socialt nätverk, bruk 
och missbruk av tobak, alkohol, narkotika eller beroendeframkallande 
tabletter? 

• Hur hög är prevalensen av personer med svåra funktionshinder i en kommun, 
Robertsfors kommun? 

• Hur upptäcks tidiga tecken på psykos av vårdpersonal och finns det skill-
nader i förmågan att upptäcka tidiga tecken på psykos? 

• Hur uppmärksammas tidiga tecken på psykos i anteckningar i primärvårds-
journaler? 

• Hur varierar anteckningar med psykiatrisk valör med antalet besök i primär-
vården? 

• Finns det skillnader mellan diagnosgrupper beträffande anteckningar med 
psykiatriskt innehåll i primärvårdsjournaler? 

• Kan karaktäristiska tecken eller symtom, som förebådar ett insjuknande i 
schizofreni upptäckas? 

• Vilka möjligheter har primärvården till tidig upptäckt och tidiga åtgärder be-
träffande de allvarligt psykiskt sjuka? 

• Hur ser sökmönster i primärvården ut för de patienter, som inom två år får 
psykosdiagnos och finns skillnader i sökmönster mellan de undersökta 
diagnosgrupperna? 

• Hur kan primärvården utifrån vunna resultat aktivt möta behoven? 
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Material 
 
 
Arbete I och II 
 
Eftersom LSS inte gav helt klara anvisningar om vilka, som skulle kunna inklu-
deras i studien som svårt och långvarigt funktionshindrade, gjordes för studiens 
syfte följande inklusionskriterier: 
 
Sjukbidrag eller förtidspension: 
• samt rullstolsburen 
• eller med uttalade gångsvårigheter som kräver hjälpmedel 
• eller felställningar i händer med uttalade funktionshinder 
• eller rörelsehinder med svaghet eller pares och/eller spasticitet, som medför 

anpassning av bostad 
• eller afasi/dysfasi 
• eller balansstörning eller motorikstörning 
• eller funktionshindrande epilepsi med krav på hjälpmedel 
 
• andningsproblem som kräver avancerade andningshjälpmedel 
• konsekvenser av sjukdom som kräver speciella hjälpmedel 
• ej kapabel att tillfredsställande sköta sin hälsa eller klara ekonomi och sitt 

dagliga liv 
 
För att identifiera grupperna användes: 
 
• Husläkarregistret 
• Distriktsköterskornas områdeskännedom 
• Primärvårdsjournaler vid Robertsfors vårdcentral 
• Journaler vid Psykiatriska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus 
• Uppgifter från socialtjänsten och försäkringskassan 
 
I tabell 1 i arbete II visas deltagarna i de båda arbetena. I arbete II delades de 
fysiskt funktionshindrade upp i psykiskt utvecklingsstörda och övriga fysiskt 
funktionshindrade, då deras svar på enkäten bedömdes kunna ge skillnader.  
 
 
Arbete III 
 
Deltagarna inkluderades enligt följande: 
1. Typ av yrke 
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     A: Arbete som allmänläkare, distriktssköterska, kurator/socionom eller   
     psykolog i primärvården inom Örnsköldsviks hälso- och sjukvård eller   
     inom Umeå sjukvård 
     B: Arbete som psykiater vid Norrlands universitetssjukhus 

2.  Typ av anställning 
     A: Tillsvidareanställning i primärvården 
     B: Tillsvidareanställning vid Psykiatriska kliniken 

3.  Huvudsaklig arbetsuppgift 
     Patientarbete 

4. Tidsperiod 
    1maj 2001 – 1 januari 2002 

 
 
Arbete IV och V 
 
Underlaget för arbetena utgjordes av psykiatrins patientregister vid Norrlands 
Universitetssjukhus i Umeå. 
 
Följande inklusionskriterier sattes: 
 
1. Patienter födda 1960 eller senare och tillhörande primärvården inom Umeå 

sjukvårdsdistrikt 
A:  Första diagnos på schizofreni/schizoaffektivt syndrom under åren 1996- 
      2000 och med diagnosen satt inom  allmänpsykiatrin och med ICD- 
      koderna F 20.0 (Schizophrenia), F 25 (Schizoaffektive disorders). 

     B:  Första diagnos på annan psykos än under A och under åren 1998-2000  
           och med diagnosen satt inom allmänpsykiatrin och med ICD-koderna  
           F 22 (Persistent delusional disorders), F 23 (Acute and tansient psychotic 
           disorders), F 28-9 (Other/unspecified nonorganic psychotic disorders), 
           F 30.2 (Mania with psychotic symptoms), F 31.2, F 31.5, F 31.6, F 31.8  
           (Bipolar affective disorders with psychotic symptoms). 
 
Exklusionskriterier: 
 
1.  Organisk psykos 
2. Drogrelaterad psykos 
 
Tre olika diagnosgruppers användes: 

 
1. Schizofreni/schizoaffectivt syndrom (inklusionkriterium A) 
2. Schizofreni som föregåtts av annan psykos (inklusionskriterium B som 

ändrades till A under studieperioden) 
     3.   Annan psykos som ej ändrats under studieperioden (inklusionkriterium B) 
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Totalt inkluderades 152 personer, 22 med schizofreni/schizoaffektivt syndrom, 
41 med schizofreni som föregåtts av annan psykos och 89 med annan psykos, 
som ej ändrades under studietiden. 
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Metoder 
 
 
Arbete I 
 
Ett läkarbesök erbjöds alla svårt funktionshindrade och besöket resulterade i en 
kartläggning av patienternas sociala situation, tidigare sjukdomar, nuvarande 
sjukdom, somatiskt status inkluderande tandhälsa, syn och hörsel samt bruk och 
missbruk. Samtidigt gjordes en laboratorieundersökning inkluderande rutin-
prover dvs. test av urin, blodvärde, blodsocker, serumkreatinin samt natrium och 
kalium. Om det fanns misstanke om speciell sjukdom utvidgades laboratorie-
undersökningen. 
 
 
Arbete II 
 
Patienterna intervjuades av en distriktssköterska och data insamlades via ett 
frågeformulär med på förhand utformade svarsalternativ. Frågeformuläret gav 
information om bakgrund, boende, ADL-förmåga (Activities of Daily Life), 
ekonomi, yrke/sysselsättning, vanor en vanlig dag, socialt nätverk, subjektiv 
livskvalitet, kontakt med vården och de intervjuades uppfattning om vården. I 
vissa frågor i frågeformuläret, totalt 20 stycken, gjorde intervjuaren sin 
bedömning angående realismen i patientens svar (Se Instrument). 
 
 
Arbete III 
 
I arbetet användes tre patientfall med var sin sjukdomshistoria, som byggde på 
reella fall men konstruerades för denna studie; ett med schizofreni, ett med 
Aspergers syndrom och ett med synnerligen misstänkta symtom på tidig psykos 
(Se Instrument). 
 
De tre patientfallen presenterades för de svarande från olika yrkeskategorier. 
Dessa fick markera, vad de ansåg vara uppenbara eller tidiga tecken på psykos i 
meningarna. Svaren numrerades och avidentifierades så fort personerna svarat. 
Svarsmottagare var en person, som arbetade utanför den direkta vården och hade 
ingen anknytning till de svarande. 
 
Varje mening i de tre olika patientfallen numrerades för att lättare kunna data- 
bearbeta materialet. 
 
Med hänsyn till förekomst av symtom och enligt tidigare forskningsresultat 
utarbetades en standard för svaren (Se Instrument). 
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Vissa symtom har visat sig vara mer karaktäristiska för en hotande psykos och 
värderades därför högre än andra symtom (Klosterkötter et al, 2001). Dessa 
symtom sammanfördes till kluster I och andra mindre karaktäristiska symtom till 
kluster II. Därför utformades ett index för att värdera de rätta svaren, där svar i 
kluster I fick två gånger högre värde än kluster II. 
 
 
Arbete IV 
 
Studier gjordes av primärvårdsjournaler, som identifierats via allmänpsykiatrin.  
De anteckningar noterades, som klassificerats som tidiga tecken på psykos enligt 
samma mall som i arbete III och indelade på samma sätt i kluster I och II. 
 
Anteckningar om suicidtankar, suicidplaner och suicidförsök noterades också 
liksom ålder och kön. 
 
Journalanteckningarna studerades under tidsperioderna 6 månader före diagnos 
och till diagnos respektive 24 månader före diagnos och till diagnos och de olika 
symtomen jämfördes. 
 
 
Arbete V 
 
Samma journaler som i arbete IV studerades och resultaten från arbete IV 
matchades mot listning eller ej och patientens sökmönster. 
 
 
Statistik 
 
Som statistikprogram har använts SPSS version 11.0 for Windows. I arbete I, II 
och III användes Chi-2 test. Utvidgade tester i arbete III, IV och V har utgjorts 
av Mann-Whitney och Kruskal-Wallis tester. Argumentet för val av de statis-
tiska metoderna är, att icke-parametriska metoder lämpar sig, då data-
insamlingen är enkäter och journalstudier och studerade på nominal och ordinal 
datanivå. Mann-Whitney test har använts vid testning av skillnad mellan två 
grupper och Kruskal-Wallis för att testa skillnad mellan tre eller flera grupper. 
 
 
Instrument Arbete II 
 
Ett frågeformulär, som används för inventerings- och vårdplaneringsändamål 
vid Norrlands Universitetssjukhus, psykiatriska klinikens rehabiliteringssektion,   
utgjorde det instrument som användes i arbete II för att kartlägga personernas 
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sociala behov. Frågeformuläret var till viss del hämtat från  Kajandi et als  
frågeformulär (Kajandi et al, 1983). Nedan visas exempel ur frågeformuläret: 
 
 
VI. Inre psykologiskt tillstånd, kommentarer. 
 
Frihet 
Känner du dig fri i ditt liv, eller upplever du att du är tvungen att göra det du dagligdags gör? 
Kan du lätt genomföra det du vill? 
 

(1) upplever stor grad av frihet 
(2) mindre grad av frihet 
(3) varken fri eller ofri 
(4) ganska ofri 
(5) mycket ofri, ser sig inte kunna välja själv, många hinder av yttre och inre 

slag 
 
Energi, kraft 
 
Tycker du att du orkar med det som ska göras? Orkar du med det du själv vill göra? 
 

(1) mycket ork 
(2) mindre ork 
(3) varken mycket eller litet 
(4) ont om kraft för det mesta 
(5) mycket energifattig 

 
 
Grupptillhörighet 
 
Känner du dig omtyckt och accepterad av de människor du träffar oftast? Av några 
människor? Är det lätt för dig att känna dig höra till en grupp, familjen, vännerna etc? 
 

(1) stor tillhörighet, lätt för gemenskap 
(2) ganska lätt 
(3) varken lätt eller svårt 
(4) ganska svårt 
(5) extremt svårt, alltid ensamhetskänsla, utanförskap 

 
Självkänsla 
 
Har du bra självförtroende, eller ser du dig själv som en person med dålig självkänsla? Känner 
du dig ofta lyckad, som om du klarade av det mesta som du borde klara? 
 

(1) mycket bra självkänsla 
(2) ganska bra självkänsla 
(3) varken bra eller dålig självkänsla 
(4) ganska dålig självkänsla 
(5) mycket dålig självkänsla, känner sig inte duga för det mesta 
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Glädje / syftar på grundstämningen, inte känsloläget just nu! 
 

(1) gladlynt för det mesta, lätt att njuta av det goda i livet 
(2) ganska ofta gladlynt 
(3) varken gladlynt eller tungsint 
(4) ganska tungsint 
(5) oftast tungsint, svårt att njuta 

Hinder 
 
Vad anser den intervjuade vara det största hindren för att de brister i livskvalitet, som kan ha 
kommit fram vid intervjun ska kunna förbättras? 
 

(1) sjukdomssymtomen 
(2) ensamhet 
(3) ålder 
(4) brist på pengar 
(5) annat………………….. 

 
Vad anser du (intervjuaren) är de största hindren för att den intervjuade skulle få en högre 
livskvalitet? 
 

(1) sjukdomssymtomen 
(2) ensamhet 
(3) ålder 
(4) brist på pengar 
(5) annat…………………… 
 

 
 
Instrument arbete III 
 
I arbetet användes tre olika patientfall som redovisas nedan: 
 
 
1. Lisa är 36 år gammal.  
2. Hon är mor till två barn, som dock inte bor stadigvarande hos henne, den äldsta flickan 

som idag är 14 år omhändertogs efter ingripande från Socialtjänsten redan när hon var tre 
månader gammal pga. ”omvårdnadssvikt hos modern”, den yngre flickan, 4 år, är 
”frivilligt fosterhemsplacerad”.  

3. Lisa försöker träffa sina döttrar, som finns hos olika fosterfamiljer, regelbundet, men  
ganska ofta blir det trassel och hennes besökstider fryser inne. 

4. Om man ber Lisa berätta vad som är smärtsammast i hennes liv är det att inte få vara nära 
sina barn och få vara en god mor för dem.  

5. Hon är också rejält ”sned” på de två karlar, som är flickornas pappor – hon tycker inte de 
tagit något ansvar alls och bara lurat henne. 

6. Om Lisa skulle säga, vad som är bäst i hennes liv är det kärleken till Roger hennes särbo.  
7. Det kan vara både upp och ned i relationen, men om det är bra, så är det till stor glädje för 

Lisa. 
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8. En annan sak som är trasslig i livet är pengarna, som inte vill räcka, som alltid tar slut och 
alla gnälliga människor man måste ha kontakt med för att få sina pengar.  

9. Hon tänker då på socialsekreteraren som har s.k. ”förmedling”, vilket innebär att Lisas 
räkningar betalas automatiskt varje månad och att Lisa får en viss ”fickpeng” av det som 
blir kvar av hennes förtidspension.  

10. Det är inte mycket och snabbt tar det slut, om man som Lisa gillar kläder och gärna 
shoppar lite impulsartat.  

11. Lisa röker också minst ett paket om dagen, så det blir dyrt att leva och annat får stå 
tillbaka.  

12. Lisa har en speciell klädsmak, gillar sånt som har starka färger, gillar kort-kort och tajt 
och folk har kommenterat att hon ser konstig ut.  

13. Men hon har sin smak och brukar inte bry sig så mycket. 
14. Hennes favoritbyxor är leopardmönstrade. 
15. En hyggligt bra sak i Lisas vardag är gemenskapen på Kärnhuset dit hon går nästan varje 

dag.  
16. Där får man vara nästan som man själv vill (bara man inte röker inne och bara man städar 

upp efter sig).  
17. Där finns billigt fika och inte minst viktigt möjlighet att jobba med keramik, för det gillar 

Lisa.  
18. Hon har en halv-hemlig dröm om att en gång kunna bli konsthantverkare med egen ateljé 

och sälja alster till folk…..men dit verkar vägen oftast vara ganska lång. 
19. När Lisa mår bra är hon en glad och tillmötesgående person, som tar kontakt med 

människor.  
20. Ibland blir hon lurad och hon har i perioder haft stora bekymmer med folk – mest karlar – 

som lånat pengar och som ibland tvingat sig till sex med Lisa fastän hon inte själv velat.  
21. Nu när Roger finns har det dock blivit bättre – om Lisa är ensam hemma och får oönskat 

herrbesök ringer hon bara efter Roger och han är stor och stark och kommer med 
detsamma och då dryper sluskarna iväg. 

22. När Lisa mår sämre blir hon mer inbunden och rädd för folk. 
23. Hon kan ha starka upplevelser av att vara hotad och otrygg och hon har reagerat starkt 

utifrån dessa upplevelser.  
24. Ett exempel – som kunde ha slutat illa – var i vintras när Lisa tyckte att hennes lägenhet 

var buggad och att grannarna tittade snett på henne.  
25. Då stack hon iväg mitt i natten för att söka skydd hos Roger, men även där kändes det 

dåligt.  
26. Hon tyckte plötsligt att Roger var förändrad och på något sätt kyligare än vanligt.  
27. Hon blev osäker på honom och snurrade vidare ut i vinternatten, för att till slut somna i en 

busskur. 
28. Där hittades hon av en morgontidig hundägare och var då så frusen att hon inte kunde gå 

eller tala ordentligt.  
29. Lisa fick dock fram att hon var illa förföljd och plågad och att folk varit mycket dumma 

mot henne.  
30. Hon förmedlade att hon fruktade för sitt liv.  
31. Man hade sagt henne upprepat att hon måste dö innan morgonen. 
32. ”Man” kunde inte höras av andra, men var verklig för Lisa.  
33. Hon fördes till sjukhuset, som hon fick lämna efter några dagar.  
34. En förfrusen fot och lunginflammation blev efterräkningen.  
35. Enligt Lisa berodde allt det hela på att  hon haft en besvärlig mens och dessutom är det 

alltid jobbigare vid jul, då hon alltid saknar sina flickor mest. 
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36. Som regel tycker Lisa att det är ganska värdefullt att leva, men hon har sina mörka stunder 
när hon ser tillbaka på sitt liv och då förtvivlar hon.  

37. Ingen ”riktig familj”, omhändertagna barn, inget jobb, pensionär vid just fyllda 28 år, ont 
om pengar, ingen färdig utbildning, en trist lägenhet med rätt så slitna möbler.  

38. Lisas bästa dag denna sommar var när hennes bägge döttrar kom och hälsade på henne.  
39. Det var faktiskt riktigt soligt och varmt just den här dagen.  
40. Det var lillflickans fostermor som skjutsade flickorna till Lisa.  
41. Bägge flickorna var så fina, solbrända, hade tuffa sommarkläder och de var så glada.  
42. Alla tre gick till Bölesholmarna och badade och solade och åt glass hela dagen och Lisa 

kände att flickorna tyckte om henne, fast hon är en så knasig morsa.  
43. På kvällen när flickorna åkt hem till sig kom Roger förbi.  
44. Han hade köpt vitt vin och räkor och de satt på Lisas balkong till sent på natten och åt och 

drack och pratade.  
45. Det var en riktig höjdardag.  
46. Tur att det finns såna att minnas nu när det snart börjar gå mot jul.  
47. Julskyltningen är en pina för Lisa varje år och dom börjar ju så tidigt numera. 
48. Fick Lisa välja så skulle det gärna få vara sommar året runt, flickorna skulle ha 

sommarlov jämt och dom skulle vara runt henne när hon satt vid sin drejskiva i den egna 
ateljén långt ute på landet med kossor och flugor som surrade.  

49. Det skulle också vara fint att ha gott om pengar.  
50. Roger skulle vara där också, han skulle ha blåkläder och köra traktor och hugga ved och 

vara så där jättestark som bara han är. 
51.  Så skulle dom bo i ett jättestort gammalt hus med massor av skrubbar och rum och prång, 

där man kunde ha fullt med fina saker.  
52. Och ingen skulle bry sig om vad hon gjorde eller hur hon var klädd – det skulle hon få 

bestämma helt själv utan sneda kommentarer. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1. Magda är 23 år och hennes föräldrar skilde sig för 15 år sedan, men de har pga Magdas 

problem ändå varit mycket engagerade och mer eller mindre tvungna att samarbeta runt 
dottern.  

2. Det var redan i småskoleåldern som Magdas problem uppenbarade sig, men det var inte 
lätt att veta vad som var problemet.  

3. Det blev ständiga konflikter med klasskamrater och lärare och en ledsen flicka som 
tydligen bara inte kunde bete sig så att det funkade med omgivningen.  

4. Byte av skola och flyttningar gjordes för föräldrarna trodde – vilket inte är så konstigt – 
att Magda råkat ut för bråkiga kamrater i klassen och för lärare som inte var bra.  

5. Men inget av detta hjälpte.  
6. Skolan kunde heller inte förklara vad för fel det var, utan budskapen under åren var 

ganska växlande och förvirrande för Magda och hennes föräldrar.  
7. Vissa lärare rekommenderade stramare uppfostran och hårdare krav, andra ansåg att detta 

var en flicka som borde få gå sina egna vägar i det mesta.  
8. Ensam var hon – hela skoltiden, hon kan idag inte minnas att hon någonsin hade någon 

riktig bästis.  
9. Resultaten i skolan blev heller inte alls bra, trots att ett allmänt intryck var att Magda var 

mycket begåvad.  
10. Test kunde även påvisa att så var fallet – hon presterade redan som 8-åring klart över 

medel i både logiska uppgifter och vad gäller språklig förmåga.  
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11. Lätt att lära, och bra minne hade och har Magda också.  
12. Men hon är ”kantig”, och det blir ofta bråk och tvister.  
13. Med åren har Magda taggarna allt mer vända utåt, och en utomstående som hör henne 

prata med pappan kan lätt bli förskräckt – missförstånden och anklagelserna duggar tätt, 
och detta trots att pappan vad det verkar håller en mycket låg profil. 

14. Även utomstående; vårdpersoner och andra mer tillfälliga kontakter kan lätt få en släng av 
sleven också, och detta resulterar i att Magda mycket ofta möter med – och möts med – 
frustration och aggressivitet.  

15. Man kan säga att Magda är ständigt missförstådd och att hon ständigt missförstår.  
16. Nu söker hon tillsammans med sin mor på vårdcentralen för dålig aptit.  
17. Magda är en mager, lång flicka, påfallande ”pojkaktig” i klädsel och uppförande.  
18. Intervjun havererar ganska snart för Magdas del, något blir fel, och Magda föreslår i 

bryska ordalag att hon och mamman ska gå därifrån, nästan innan de har hunnit komma 
innanför mottagningsrummets dörr.  

19. Varje fråga från doktorn besvaras med en motfråga från Magda i form av ”- varför det?” 
eller ”- varför frågar du det?”  

20. Det framkommer dock att Magda knappast äter lagad mat, hon har försökt bo själv i en 
liten lägenhet sedan ett halvår, men mor har gått dit mest varje dag, och försökt erbjuda 
mat i olika former.  

21. Det verkar inte som om Magda är rädd för att bli tjock, och hon verkar inte alls intresserad 
av kalorier och näringsfrågor.  

22. Hennes egen uppfattning beskriver hon så att hon äter när hon har lust och att ingen ska 
bry sig i detta.  

23. Men mamma är orolig, och det har varit en lång väg för henne att gå, innan hon fått med 
sig dottern till läkare.  

24. Mamma hinner också berätta att Magda varit alldeles tyst – inte kommunicerat alls – 
under ett par veckolånga perioder det senaste halvåret.  

25. Hennes KOMVUX-studier har havererat till följd av bråk med lärarna, och egentligen 
verkar inte Magda ha någon regelbunden syssla på dagarna.  

26. Mamma är orolig för att dottern ska lida av näringsbrist eller av någon annan sjukdom 
som gör att hon inte vill äta.  

27. Maten har under uppväxtåren inte inneburit några större problem, däremot har det ju 
funnits många andra problem hela tiden…   

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1. Patrik är idag 21 år student på universitetet och studerar till dataingenjör.  
2. Han är yngst av två syskon.  
3. Denna termin skulle ha varit den sista , men Patrik avbröt studierna i maj.  
4. Han har bott i egen lägenhet, men när de aktuella problemen började flyttade han tillbaka 

till mamma. 
5. Patrik har spelat handboll och ådrog sig en vänstersidig fotledsfraktur för några år sedan.  
6. Opererad och upplever viss stelhet i foten.  
7. Under hela sitt liv har han haft mycket olika krämpor för det mesta banalare såsom 

hudåkommor, knäbesvär, infektioner av olika slag.  
8. Tidigare inte sökt för psykiska symtom och det finns inga psykiska sjukdomar i släkten 
9.  I mitten av juni plötsligt besvär med domningar i hals och ansikte, strypningskänslor mm. 
10.  Sökte VC och även utredd via ÖNH-kliniken och inget som talade för somatisk sjukdom 
11.  Så småningom tillkom även ont i bröstet, muskelryckningar och sömnsvårigheter i 
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 augusti och i mitten av månaden panikångestanfall och senare även yrsel, illamående,   
 huvudvärk och knäsvaghet. 

12. Han har även känt stelhet i ben och underarmar samt smärta i handleder, höger handflata 
och ena örat.  

13. Utredning på Medicinkliniken, Neurologkliniken samt Thyreoidea-scint, något avvikande 
har inte kunnat påvisas. 

14. Patrik är mycket besvärad och begränsad av sina kroppsliga symtom och över att han trots 
besök vid flera instanser inte fått någon diagnos.  

15. Han tycker i stället att ha blivit itutad  att han inte har några medicinska problem utan att 
allt skulle bero på depression.  

16. Patrik anser att depressionen ej har utlöst symtomen utan att han blivit nedstämd pga sina 
kroppsliga besvär. 

17. Han känner sig olycksförföljd av sjukdomar.  
18. Har nu också fått besvär med tinnitus och har lagt märke till att muskelryckningarna är 

synkroniserade med pulsslagen.  
19. Han är mycket besvärad av sina symtom och dessa begränsar avsevärt hans sociala liv.  
20. Han har nästa gett upp hoppet om att bli frisk. 
21. Patrik beskriver sig själv som pedant och perfektionist.  
22. Han vill ha kontroll både över händelser i omgivningen och sig själv.  
23. Han berättar att han tränat sig i att bemästra känslor med logik.  
24. Han blir aldrig arg eller ledsen och säger att gråt är det ultimata beviset på hopplöshet.  
25. Han har i nuläget ingen större lust att ta sig för någonting, t ex att umgås med kompisar 

eller flickor.  
26. Han tycker att sjukdomen är ett för stort hinder och menar att han blivit mer stresskänslig 

och har fått koncentrationssvårigheter.  
27. Han har också blivit känslig för buller.  
28. Patrik har nu under sista månaderna gått ned 6 kg i vikt och tillkomst av sömnsvårigheter 

så att han nu vänt på dygnet.  
29. Det tar lång tid innan han kommer igång och han sitter mest inne på dagarna.  
30. Han motionerar inte och äter mindre än förut eftersom han tycker sig ha tappat aptiten.  
31. Det är lätt att föra ett logiskt resonerande samtal med Patrik.  
32. Han intellektualiserar gärna och kontakten störs ofta av att han har en lista på alla 

symtom, vilken han har svårt att lägga ifrån sig.  
33. Han är svårnådd emotionellt och det är svårt att få blickkontakt.  
34. Patrik har en viss isoleringstendens och känner sig alltmer nedstämd och håglös och orolig 

för sina symtom.   
35. Han har även tidigare kunnat känna sig deprimerad under åren och karaktäriserar sig själv 

som pessimistiskt lagd.  
36. Han bejakar likgiltighet och apati, men anger att han aldrig haft några tankar på att ta livet 

av sig.  
37. Det framkommer inga konstiga tankar eller något uppenbart psykotiskt.  
38. Patrik själv förvånas över sin likgiltighet som bl. a medför att han har svårt för att 

bestämma sig för olika saker, även enkla beslut har blivit svåra att fatta. 
39. Patrik får via VC först Zoloft  men måste avbryta denna antidepressiva medicinering pga 

biverkningar och utebliven effekt och man prövar i stället Aurorix med viss effekt, men 
inte tillräcklig.  

40. Han har också fått Flunitrazepam mot sömnbesvären med god effekt och kan nu sova utan 
sömnmedel.  

41. Sjukgymnastik med kroppskännedom har också getts, men effekten tveksam. 



   

 50

Instrument arbete III och IV. 
 
I arbetena användes följande ”golden standard” för bedömning av symtomen 
och dess svårighetsgrad. 
 
 
Symtom vid en hotande psykos 
     
 Kluster I Kluster II 
Humör  oro, ångest, depression, irritation, 

humörsvängningar  
Tankar underliga och ovanliga idéer, 

formella tankestörningar, logiska 
tankestörningar, tankepåsättning, 
tankediffusion, påverkansidéer
  

dåligt semantiskt minne, dåligt verbalt 
minne, dåligt spatialt minne 

Språk försenad talutveckling, fattigt 
språk, språkproblem, 
blockeringar, neologismer, 
mutism 

 

Perception uppfattar sig själv annorlunda, 
uppfattar omvärlden annorlunda, 
visuella hallucinationer, 
hörselhallucinationer, overklighet, 
upplösning, skrämmande omvärld, 
fientlig omvärld 

svårigheter att njuta 

Beteende  fientlighet till omvärlden, 
misstänksamhet, nedsatt social 
förmåga, våldsamt uppträdande, 
isolering, farligt uppträdande, 
tillbakadragenhet, obeslutsamhet, 
socialt ointresse, sexuellt ointresse, 
rädsla för framtiden   

Energi  apati, dålig fysisk energi, sänkt 
motivation, sänkt initiativförmåga, 
sänkt intresse för egen person, 
försämrade arbetsresultat, försämrade 
studieresultat   

Uppmärksamhet/ 
koncentration 

 sänkt koncentration, sänkt 
uppmärksamhet, sänkt hastighet i 
arbete 

Allmänt  förändrad sömn, förändrad aptit, 
gradvis förändrad personlighet 

Somatiskt  diffusa problem 
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Etik 
 
 
För personer, som ingått i studierna, skulle forskningsinsatsen kunna innebära 
skada t.ex. att känsliga uppgifter kommer i orätta händer eller kränkning t.ex. 
genom upplevelse av att känsliga uppgifter sprids. Det är emellertid av vikt, att 
livsförhållandena för personer med funktionshinder blir belysta forsknings-
mässigt. Å andra sidan finns berättigade krav på bevarad integritet och anony-
mitet. En allvarlig psykisk sjukdom innebär fortfarande ett känsligt område, som 
de flesta har svårt att tala om. 
 
Samtliga personer i studierna I och II tillfrågades muntligt och skriftligt om sitt 
deltagande och upplystes om, att deltagandet var frivilligt.  
 
I studie III tillfrågades personerna skriftligt om att fylla i enkäten och upplystes 
om, att deltagandet var frivilligt och att frågorna behandlades konfidentiellt samt 
att svaren skulle skickas till en person, som var partsneutral och arbetade utanför 
den direkta vården. 
 
Personerna i studierna IV och V tillfrågades skriftligt och upplystes om att del-
tagandet var frivilligt. Genom att returnera signerad förfrågan kunde de antingen 
ge sitt godkännande eller ej beträffande möjligheten för mig som distriktsläkare 
att få studera deras psykiatrijournaler. P.g.a. att en del inte svarade och en del 
inte gav sitt medgivande, måste ursprungstanken om att studera såväl primär-
vårdsjournaler och psykiatrijournaler för att jämföra dessa överges. Studien in-
skränktes därför till en registerstudie.  
 
Forskningsetikkommittén vid Umeå Universitet har godkänt studierna. (Dnr 94-
1-194 och Dnr 00-402) 
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Resultat 
 
 
Arbete I  
 
I studien identifierades 42 personer med svåra fysiska funktionshinder inklude-
rande 17 personer med psykisk utvecklingsstörning och 55 personer med svåra 
psykiska funktionshinder inkluderande 3 personer med psykisk utvecklings-
störning och med allvarlig psykisk sjukdom.  
 
Prevalensen i Robertsfors av personer med fysiska funktionshinder var 11/1000 
invånare i åldern 18-65 år (varav 5/1000 psykiskt utvecklingsstörda). Mot-
svarande siffra för de psykiskt funktionshindrade var 13/1000 invånare. 
 
Utöver inklusionskriterierna hade studiegruppen funktionshinder i form av 
sjukdomar och i många fall hjärt-kärlsjukdomar eller ryggsmärtor. 
 
Allergier, tandhälsa, syn, hörsel, bruk och missbruk undersöktes i arbete I, men 
alla parametrar redovisas ej i artikeln. Mellan 54 % och 70 % av de funktions-
hindrade hade inga allergier, tillfredsställande syn och hörsel och skillnaderna 
mellan de psykiskt funktionshindrade och de fysiskt funktionshindrade var ej 
statistiskt signifikant utom vad gäller synen. De psykiskt funktionshindrade hade 
statistiskt signifikant bättre syn. 
 
Tandhälsan hos gruppen med psykiska funktionshinder var sämre än bland de 
fysiskt funktionshindrade. De rökte och använde beroendeframkallande tabletter 
eller narkotika också i större utsträckning. 
 
Den aktuella medicineringen hos de två grupperna studerades också, men resul-
tatet är ej redovisat i artikeln. Gruppen med fysiska funktionshinder använde 
mer medicin totalt sett jämfört med den andra gruppen, speciellt mediciner mot 
ögon- öronsjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar. Kvinnorna i båda grupperna 
använde också mer medicin än männen. 
 
Läkarundersökningen pekade på behov av sammanlagt 109 åtgärder såsom re-
miss för ytterligare läkar- eller tandvård eller kontroll av syn och glasögon hos 
optiker. 
 
Inga nya kroniska sjukdomar upptäcktes hos de fysiskt funktionshindrade, men 
bland de psykiskt funktionshindrade upptäcktes två nya fall av diabetes, fyra nya 
fall av hypertoni och ett nytt fall av hyperthyreos. 
 
Kuratorskontakt  i  primärvården  utgjorde  det  största  behovet  bland de fysiskt 
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funktionshindrade medan remiss till tandläkare var störst för de psykiskt 
funktionshindrade. Det viktigaste behovet bland de psykiskt funktionshindrade 
var emellertid kontakt med vården, för att sjukdomar och smärttillstånd skulle 
kunna upptäckas och behandlas. 
 
Ohälsotalet bland de två grupperna fysiskt och psykiskt funktionshindrade var 
betydligt högre än för befolkningen i allmänhet i Robertsfors. 
 
De psykiskt funktionshindrade sökte vården i mindre utsträckning än de fysiskt 
funktionshindrade. 
 
 
Arbete II 
 
De personer som identifierats i arbete I utgjorde studiens underlag. 
 
Tre problemområden identifierades beträffande socialt stöd och nätverk: 
• Arbete/sysselsättning, ekonomi 
• ADL 
• Livskvalitet 
 
 
Arbete/sysselsättning, ekonomi 
 
Endast 18 % av de funktionshindrade hade ett förvärvsarbete och de psykiskt 
funktionshindrade i mindre grad än de fysiskt funktionshindrade. 
 
Nästan hälften av personerna hade inte passande arbete/sysselsättning och 
många ansåg detta otillfredsställande eller katastrofalt. 
 
Intervjuarna ansåg att 18 % i grupperna kunde klara ett passande förvärvsarbete 
och 13 % behövde ytterligare utredning för att bedöma om de överhuvudtaget 
kunde arbeta. 
 
C:a 20 % i de båda grupperna var missnöjda eller hade regelbundna kriser i 
ekonomin. De psykiskt utvecklingsstörda däremot var helt nöjda med sin 
ekonomi, men behövde i stor utsträckning (76 %) hjälp med sin ekonomi. 
 
 
ADL 
 
Personer med fysiska funktionshinder klarade sitt ADL sämre än de andra grup- 
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perna. Nio områden undersöktes nämligen personlig hygien, dygnsrytm, basal 
matlagning, skötsel av bostad inklusive tvätt, handla mat, kläder etc. i butik, 
göra ärenden på post eller bank, sköta sin ekonomi, åka kollektivt samt äta på 
restaurang.  
 
 
Livskvalitet 
 
Livskvaliteten mättes i fem aspekter: 
1. känsla av frihet 
2. känsla av grupptillhörighet 
3. självkänsla 
4. glädje 
5. energi, kraft 
 
Kvinnor i gruppen med fysiska funktionshinder kände mindre frihet än övriga i 
studiegruppen. 
 
Känslan av att tillhöra någon grupp var relativt god i alla grupper speciellt bland 
de psykiskt utvecklingsstörda. 
 
Nästan en tredjedel av studiegruppen med fysiska eller psykiska funktionshinder 
hade relativt dålig självkänsla. Detta gällde speciellt bland kvinnor med 
psykiska funktionshinder. Dessa kände sig inte särskilt lyckliga heller. 
 
Personer med fysiska funktionshinder hade sämre energi/kraft än personer i de 
andra grupperna. 
 
Ytterligare fyra områden undersöktes, men ingår ej i artikeln, nämligen listning, 
vårdutnyttjande, boende och sociala kontakter. 
 
Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan hur personerna listat sig hos 
sin distriktsläkare på så sätt, att de psykiskt funktionshindrade hade listat sig i 
mindre grad (38 %) jämfört med de fysiskt funktionshindrade och 
utvecklingsstörda  (68 %). 
 
Tidigare journaler fanns ej eller var äldre än tio år för c:a 15 % (n= 55) av 
studiedeltagarna med psykiska funktionshinder och 2 % (n=42) av dem med 
fysiska funktionshinder (p<0,05). 
 
Det fanns några behov beträffande boendet med avseende på bättre storlek, 
standard och omgivning bland grupperna, speciellt bland de psykiskt 
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funktionshindrade. Ingen av de funktionshindrade var hemlösa, även om de inte 
hade egen bostad. 
 
En stor del av personerna med psykiska funktionshinder ville inte ha mer kon-
takter med vården (86 % n=43) medan nästan hälften (46 % n= 26) i den andra 
gruppen ville ha utökade kontakter. 
 
Generellt sett ansåg man i de båda grupperna att kontakterna var nära och öppna, 
men en del av deltagarna med fysiska funktionshinder (24 % n=34) och psykiska 
funktionshinder (33 % n= 43) tyckte sig ha problem ibland eller ofta. Många 
deltagare (51 % n= 73) hade få sociala kontakter (1-2 kontakter per vecka). En 
del deltagare c:a 22 % (n= 73) i båda grupperna undvek kontakter helt eller del-
vis, medan hälften ansåg sig ha för få sociala kontakter. 
 
 
Funktionshindrade i en glesbygdskommun 
 
Vår studie inkluderade personer i Robertsfors med svåra funktionshinder som 
bedömdes tillhöra personkretsarna enligt  LSS, d.v.s. psykiskt utvecklingsstörda 
eller med somatiska eller psykiska funktionshinder. 
 
Arbete I och II pekade på att personer med psykiska funktionshinder hade de 
största behoven av vård och sociala insatser. Även om sjukligheten med av-
seende på antal symtom utöver inklusionskriterierna var högre bland de fysiskt 
funktionshindrade, hade de psykiskt funktionshindrades behov av vård inte till-
godosetts i samma utsträckning. Vi upptäckte flera nya kroniska sjukdomar i den 
gruppen och behovet av remisser till olika instanser eller uppföljning via vård-
centralens team var betydligt högre än för de fysiskt funktionshindrade. De 
psykiskt funktionshindrade hade också mer behov av hjälp med ekonomin och i 
mindre utsträckning ett förvärvsarbete jämfört med de fysiskt funktionshindrade. 
Däremot hade gruppen med fysiska funktionshinder mer problem med sitt ADL.  
 
 
Arbete III 
 
I denna studie inkluderades totalt 287 personer, varav 207 från Umeå sjukvårds-
distrikt och 80 från Örnsköldsviks Hälso- och sjukvårdsdistrikt.  Av dessa 287 
personer utgjordes 227 av kvinnor och 60 av män. Sammanlagt inkluderades 81 
distriktsläkare, 171 distriktssköterskor, 15 socionomer/psykologer och 20 psy-
kiatriker. 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan olika yrkesgrupper beträffande för-
mågan att upptäcka tidiga tecken på psykos. Svaren hade då med hänsyn till 
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index rankats så, att de som gett 0-9 svar utanför förutbestämd standard ansågs 
ha svarat mer tillfredsställande än de, som i princip markerat varje mening och 
svarat med 10-20 markeringar utanför förutbestämd standard. 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader med hänsyn till kön, yrke eller tid i yrket. 
Vi hade förväntat oss att psykiatrikerna skulle upptäcka tidiga tecken på psykos i 
högre utsträckning än personal i primärvården, men så var inte fallet. Tidiga 
tecken på psykos är emellertid svåra att upptäcka och det krävs utbildning/trä-
ning och intresse för att rätt kunna bedöma de subtila tecken, som kan finnas i 
förstadier till ett psykosinsjuknande. I allmänhet kommer patienterna inte i kon-
takt med psykiatrin förrän i ett sent skede av sitt insjuknande. 
 
Tidiga tecken upptäcktes i hög grad, men de som markerat nästan varje mening 
fann mer tecken och 19 av 162 svarande hade markerat mer än 9 meningar 
utanför förutbestämd standard (”golden standard”). 
 
 
Arbete IV 
 
I studien inkluderades 152 personer, 22 med schizofreni/schizoaffektivt synd-
rom, 41 personer med schizofreni som föregåtts av annan psykos och 89 med 
annan psykos där diagnosen ej ändrats under studietiden. 
 
Det fanns primärvårdsanteckningar för 77 % av studiepopulationen under 
studieperioden på 24 månader. Av dessa var 70 % anteckningar som innehöll 
någon notering av psykiatrisk valör. 
 
Under de sista sex månaderna av studieperioden tillkom 198 nya anteckningar i 
patienternas journaler jämfört med 598 under de arton föregående månaderna. 
 
Vi fann inga statistiskt signifikanta skillnader i fråga om symtom enligt kluster I 
och II mellan de två perioderna, men däremot mellan de olika diagnoserna. 
Personer med schizofreni som föregåtts av annan psykos under studietiden hade 
högsta antalet anteckningar beträffande symtom med psykiatrisk valör. Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan alla symtom med avseende på ålder 
och kön, men signifikanta skillnader mellan de tre kategorierna med avseende på 
vissa speci-fika symtom. 
 
Vi fann femton anteckningar om självmordstankar, sex anteckningar om suicid-
planer och fyra anteckningar om suicidförsök. Där fanns också nitton anteck-
ningar om vårdintyg. 
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Några slutsatser om samband mellan missbruk och våldsamt uppträdande kunde 
inte dras, eftersom materialet var för litet. Av de sex män som uppträtt våldsamt, 
fanns anteckningar om missbruk eller alkoholbruk i fem journaler, medan det i 
journalerna för de två kvinnor som uppträtt våldsamt fanns anteckningar om 
anorektiskt beteende. 
 
I arton fall initierade distriktsläkarna kontakt med psykiatrin och i 37 fall kon-
taktades psykiatrin på annat sätt. Ingen signifikant skillnad fanns beträffande 
distriktläkarnas tendens att kontakta psykiatrin med hänsyn till suicidalitet, antal 
tecken och symtom på psykiatrisk sjukdom eller dess svårighetsgrad. 
 
 
Arbete V 
 
Underlaget för denna studie utgjordes av samma material som i studie IV. 
 
Vi fann ingen statistiskt signifikant skillnad i hur patienterna besökte 
primärvården vad beträffar ålder, kön och bostadsort. 
 
Analysen av sökmönstret visade att många inte sökte sin egen vårdcentral eller 
den distriktsläkare, som man listat sig hos, utan andra vårdcentraler eller dist-
riktsläkare. Dessutom hade en del personer överhuvudtaget inte sökt primär-
vården. 
 
Gruppen med diagnosen schizofreni/schizoaffektivt syndrom besökte primär-
vården i mindre utsträckning än de övriga och besökte  även fler andra vård-
centraler än sin egen jämfört med de andra två grupperna. Skillnaden var 
statistiskt signifikant. 
 
Antalet besök hos distriktsläkarna var 91 under de sista sex månaderna av 
studieperioden och 298 under hela studieperioden. Totalt besökte 99 patienter 
(65 %) distriktsläkarna under hela studieperioden och 54 patienter (36 %) under 
de sista sex månaderna. 
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Allmän diskussion 
 
 
Slutsats 1: Det fanns stora behov, som ej var tillgodosedda beträffande 
vård, arbete/sysselsättning och ekonomi samt ADL och livskvalitet bland 
personer med svåra och långvariga funktionshinder, speciellt bland 
personer med psykiska funktionshinder. 
 
Detta överensstämmer med fynden i psykiatriuppföljningen (Psykiatriuppfölj-
ningen 1992; 1997). Uppföljningen visar också, att behoven för personer med 
psykiska funktionshinder möts i mindre omfattning av samhället än behoven för 
personer med fysiska funktionshinder. Socialt stöd har också visat sig ha direkt 
positiv inverkan på välbefinnande hos personer med psykisk störning, som bor i 
glesbygd (Letvak S., 2002). 
 
Vi fann i vår studie, att personer med svåra funktionshinder hade hög ohälsa och 
hög sjuklighet och ohälsotalet var betydligt högre än för befolkningen i allmän-
het. Bland gruppen psykiskt funktionshindrade upptäcktes kroniska sjukdomar, 
som ej tidigare diagnostiserats, medan inga nya fall av kroniska sjukdomar upp-
täcktes i den andra gruppen. Tandhälsan var också sämre hos gruppen med 
psykiska funktionshinder jämfört med gruppen med fysiska funktionshinder. De 
rökte och använde beroendeframkallande tabletter eller narkotika också i större 
utsträckning. Grupperna hade också problem med arbete/sysselsättning och 
ekonomi samt ADL och livskvalitet.  
 
Prevalensen i Robertsfors av personer med fysiska funktionshinder var 11/1000 
invånare i åldern 18-65 år och för de psykiskt funktionshindrade 13/1000 invå-
nare. Detta är en förhållandevis hög siffra och kan bero på, att inventerings-
metoden var heltäckande. 
 
Fynden pekar på att grupperna måste prioriteras och garanteras tillträde till 
vården (Morrison S., 2001) och det sociala nätverket måste förbättras. Det mest 
uttalade behovet gällde arbete/sysselsättning och vi bedömde, att det bland de 
funktionshindrade fanns en dold arbetskraftsreserv. 
 
I arbete I och II jämfördes de psykiskt funktionshindrade med andra grupper, 
vilket skapade underlag för fortsatta studier kring primärvårdens roll, då det 
gäller upptäckt av tidiga tecken på psykos och tidiga åtgärder. De flesta med 
psykiska funktionshinder utgjordes nämligen av personer med psykossjukdom 
och det verkade finnas möjligheter till framgångsrik intervention enligt aktuella 
forskningsrön bland denna grupp. 
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Slutsats 2: Förmågan att upptäcka tidiga tecken på psykos bedömdes mer 
sammanhänga med intresse och inte utbildning/träning eller bakgrund. 
 
Klosterkötter et al, 2001 har undersökt vilka tecken och symtom, som är 
karaktäristiska för en hotande psykos och funnit att vissa tecken och symtom är 
mer karaktäristiska än de andra. Samma tecken och symtom utgör underlag för 
vignettstudien bland vårdpersonalen (arbete III). 
 
De tidiga tecken på psykos, som fanns i de tre patientfallen, upptäcktes till c:a 
75 % av de svarande. Vi antog att psykiatrikerna skulle upptäcka fler symtom än 
andra personalkategorier, men det fanns inga skillnader mellan yrkesgrupper. 
 
Arbetet har visat att det behövs utbildningsinsatser inom såväl primärvården 
som psykiatrin, när det gäller tidiga tecken på psykos. 
 
Slutsats 3. Distriktsläkarna kan upptäcka tidiga tecken och symtom på en 
hotande psykos. Ju fler besök desto fler tecken och symtom upptäcks. Med 
de kriterier, som vi ställt upp, skulle distriktsläkarna ha kunnat upptäcka 
nästan varannan patient, som riskerade att insjukna i psykos. 
 
Tidiga tecken på psykos har studerats av ett flertal forskare och redan på 1800-
talet presenterades fakta kring prodromalfasen vid schizofreni, vilken karak-
täriserades av ickepsykotiska symtom och ofta av nedsatt kognitiv och social 
förmåga (Griesinger 1845, Kraepelin 1883, Sullivan 1927 och Cameron 1938). 
Under senare tid har andra forskare studerat dessa tecken och symtom bl.a. 
Klosterkötter et al 2001. 
 
C:a 70 % av distriktsläkarnas journalanteckningarna innehöll uppgifter om 
tidiga tecken på psykos och det innebar att distriktsläkarna upptäckte en stor 
andel av symtomen. 
 
Patienterna sökte primärvården i ett tidigt skede av psykosutvecklingen (Daumit 
G. L. 2002) och de sökte ofta p.g.a. diffusa symtom och hos många olika läkare. 
 
Det finns möjligheter för primärvården att upptäcka tidiga tecken och symtom 
på en hotande psykos. Distriktsläkarna besöks av patienter med olika symtom 
och sjukdomar. Att bland den mängd patienter, som presenterar sina problem 
och symtom för distriktsläkaren, sortera ut patienter med tidiga tecken på psykos 
är en viktig men svår uppgift, men en sådan uppgift borde kunna ligga på 
primärvården. 
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Slutsats 4. Symtomen var mer uttalade och allvarliga närmare diagnos-
tillfället samt vid ett nära insjuknande i schizofreni/schizoaffektivt syndrom 
och dessa patienter sökte primärvården mer frekvent än de två andra 
grupperna. 
 
Vad vi fann har stöd i litteraturen (Miller T. et al, 2002, Skeate A. et al, 2002) 
och Beiser et al har 1993 beskrivit den prepsykotiska fasen med förekomst av en 
total upptagenhet i fantasier, stunder av kritisk förtvivlan, desperation och 
självmordsimpulser. 
 
Det fanns signifikanta skillnader mellan de studerade grupperna 24-6 månader 
före diagnos och under hela studieperioden. Personer med schizofreni, som 
föregåtts av annan psykos under studietiden, hade högsta antalet anteckningar 
beträffande tecken och symtom med psykiatrisk valör. Däremot fanns få anteck-
ningar om bejakande eller förnekande av suicidtendens, vilket skulle kunna bero 
på att distriktsläkarna kanske inte antecknade ett förnekande eller inte aktivt 
frågade om suicidtendenser. 
 
Många sökte inte sin egen vårdcentral eller den distriktsläkare, som man listat 
sig hos, utan andra vårdcentraler eller distriktsläkare. Detta skulle kunna vara ett 
tidigt fenomen i samband med psykosinsjuknande. Gruppen med diagnosen 
schizofreni/schizoaffektivt syndrom besökte primärvården i mindre utsträckning 
än de övriga och besökte fler andra vårdcentraler än sin egen jämfört med de två 
andra grupperna. För att korrekt kunna bedöma tidiga tecken och symtom på 
psykisk sjukdom, behöver distriktsläkaren därför träffa patienterna under en 
längre tid. 
 
När distriktsläkarna besöks av en person i åldern 20-40 år, med kluster I symtom 
och några kluster II symtom, måste han/hon vara medveten om, att det kan vara 
risk för ett psykosinsjuknande. Att upptäcka tidiga tecken på psykos måste 
emellertid följas av mod att agera. En ökad uppmärksamhet på personer med 
tidiga tecken på psykos behöver inte stigmatisera personen i fråga. Distrikts-
läkarna bör också oftare fråga patienter med psykiska problem om själv-
mordstendenser.  
 
 
Bortfall 
 
Det totala bortfallet i studie I och II var 19,5 %. I gruppen med psykiska funk-
tionshinder var bortfallet 21,8 %, bland de fysiskt funktionshindrade 21,7 % och 
bland de utvecklingsstörda 10,5 %, vilket vi ändå tycker är acceptabelt för att 
dra slutsatser, eftersom det gäller grupper, som är svåra att motivera till att delta 
i studier.  
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Totalt inkluderades 287 personer i studie III. Svarsprocenten var 56,4 %, men 
varierade mellan 25 % till 100 % i de olika yrkesgrupperna. 
 
Eftersom svarsfrekvensen för distriktssköterskorna i Umeå var 25 %, utsågs nio 
slumpmässigt utvalda distriktssköterskor från olika vårdcentraler för en bort-
fallsanalys. Dessa intervjuades om orsaken till sitt bortfall och ombads speciellt 
att markera sina svar i studieunderlaget. 
 
I studie IV och V fanns inga primärvårdsjournaler för totalt 35 personer d.v.s. 
för 23 %, fördelade på diagnosen schizofreni/schizoaffektivt syndrom 41 %, 
schizofreni som föregåtts av annan psykos 20 % och annan varaktig psykos     
20 %. 
 
Bortfallet av primärvårdsanteckningar för 41 % i diagnosgruppen schizofreni/ 
schizoaffektivt syndrom antogs bero på att patienterna redan hade kontakt med 
psykiatrin och tyckte sig ha tillräckliga kontakter med vården på så sätt. Denna 
patientkategori hade också i samma utsträckning (41 %) inte besökt primär-
vården. En annan orsak kan ha varit att personerna kommit inflyttande till Umeå 
och att diagnosen schizofreni/schizoaffektivt syndrom satts på annat håll. Därför 
kan resultaten för denna grupp beträffande frekvensen av valida symtom vara 
något osäkra. För de övriga två grupperna bedöms bortfallet vara acceptabelt för 
att dra slutsatser. 
 
 
Begränsningar i studierna 
 
I studierna I och II ingick ett förhållandevis litet antal personer.  
 
Studierna I och II visade förhållandena i Robertsfors, men resultaten är med stor 
sannolikhet överensstämmande med, vad man kan vänta sig i motsvarande kom-
muner. I en mindre kommun, där vårdcentralens upptagningsområde överens-
stämmer med kommunen och därigenom socialtjänstens ansvarsområde, samt 
försäkringskassans och arbetsförmedlingens ansvarsområden finns det större 
möjligheter att överblicka de olika insatser, som behövs för sårbara grupper och 
det finns också en större personkännedom bland vårdpersonalen. 
 
Primärvårdens möjligheter att på plats få regelbunden konsulthjälp via psykia-
trin är kanske mer begränsade i en glesbygdskommun. Förhållandena är troligt-
vis på så sätt inte direkt överförbara till storstäder. I storstäder finns också 
problemet med en hel del hemlösa och det problemet finns knappast i glesbygd 
och inte heller i Robertsfors. 
 



   

 62

Att använda fallbeskrivningar som vi gjort i studie III, i stället för att intervjua 
verkliga patienter kan ha begränsat studien på så sätt att det inte blev några 
skillnader mellan de olika yrkesgrupperna. Kanske beror resultatet också på för 
få fallbeskrivningar och för få skillnader mellan fallbeskrivningarna. Emellertid 
tror vi, att det hade varit omöjligt att genomföra studien med 150 patient-
intervjuer eller att använda fler fallbeskrivningar, eftersom många avböjt att 
svara p.g.a. tidsbrist.  
 
Studie IV och V baserades på ett fallregister och det kan ha begränsat studien 
med avseende på diagnosdag och genom inflyttningen till Umeå. 
 
Den dag då diagnosen psykos sätts, är inte den verkliga dagen då psykosen 
debuterar. Normalt förekommer viss fördröjning innan diagnosen sätts, t.ex. 
måste diagnosen schizofreni föregås av sex månader med symtom i enlighet 
med diagnossystemet DSM. 
 
Många unga människor flyttade in till Umeå från andra orter i Sverige under 
studieperioden och de personer, som vi studerade, kan ha fått diagnosen schizo-
freni/schizoaffektivt syndrom alternativt annan psykos tidigare och på annan ort. 
Därigenom kanske man inte besökt primärvården i högre utsträckning utan kon-
taktat psykiatrin direkt. Diagnosen schizofreni/schizoaffektivt syndrom har för-
modligen kunnat sättas omgående via allmänpsykiatrin i Umeå på en del av 
dessa patienter. 
 
Studien begränsades också av, att alla inte sökte och av att allt som uppmärk-
sammades av distriktsläkarna inte antecknades, vilket generellt gäller journal-
studier.  
 
Mina intryck från att ha läst igenom alla anteckningar, som gjorts av primär-
vårdspersonalen, är att man i de flesta fall trots tidspress vid akuta besök, ändå 
försökt fånga eventuella psykiska valörer i besökssituationen. Om man inte 
kunnat klara alla problem akut, har patienterna fått en återbesökstid relativt 
snart. Har patienten däremot sökt för ett akut somatiskt problem t.ex. halsfluss 
eller mindre olycksfall såsom fotledsstukning, finns det inga anteckningar av 
psykisk valör i allmänhet, vilket bör anses naturligt.  
 
Om man som i denna studie söker efter tidiga tecken och symtom på psykos, 
innebär sökandet, att materialet är ostrukturerat för ändamålet, eftersom tecken 
och symtom finns inbakade i hela textmassan. Möjligheter att strukturera texten 
finns under rubrikerna: Sammanfattande anamnes och Psykiskt status, vilket 
med stor sannolikhet skulle förbättra möjligheterna att bedöma riskerna för ett 
insjuknande i psykos. Tyvärr används inte dessa rubriker särskilt ofta i anteck-
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ningarna och beror sannolikt på tidsbrist. Att göra en sammanfattning av tidigare 
anteckningar från pappersjournaler och datajournaler är ett tidsödande arbete. 
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Konklusion 
 
 
Primärvården i glesbygd har ansvaret och möjligheterna att upptäcka ej tillgodo-
sedda behov för personer med svåra funktionshinder samt skapa ett tätare nät-
verk kring dem. Dessa patienter bör ha regelbunden kontakt med en distrikts-
läkare, som skall kunna: 
• identifiera och motivera 
• tidigt upptäcka vårdbehov och sociala behov 
• verka som ombud för patienterna 
• informera patienterna om deras rättigheter 
• lotsa patienterna till rätt instans 
 
För att fungera enligt ovan behöver distriktsläkarna speciellt i glesbygd praktik 
och utbildning. Distriktsläkare i glesbygd har till skillnad från distriktsläkare i 
storstäder mindre möjligheter att få regelbunden och snabb konsulthjälp via 
psykiatrin. 
 
Det behövs också uppsökande verksamhet samt juridisk hjälp, som kan bevaka 
patienternas legala intressen. 
 
Studien angående personer med svåra funktionshinder är sannolikt endast utför-
bar i primärvården, men resultatet kan överföras till liknande kommuner. 
 
Det finns behov av team i primärvården, som arbetar tillsammans kring patienter 
som riskerar att insjukna i psykos. Dessa team bör få resurstillskott i form av 
beteendevetare/ psykologer. Samarbetet med psykiatrin måste förbättras och 
resultatet av åtgärder/remisser måste klargöras för både primärvården och 
psykiatrin.  
 
Ytterligare forskning skulle kanske kunna ge svar på vilka tidiga tecken, som är 
karaktäristiska för olika former av psykoser. Det vore också värdefullt att, efter 
utbildningsinsatser och tillämpning i praktiken av kunskapen om tidiga tecken 
på psykos, kunna utvärdera och följa upp resultaten av tillämpningen. 
 
Att upptäcka tidiga tecken och symtom är en svår uppgift och det måste finnas 
en lyhördhet inom psykiatrin gentemot primärvården, när distriktsläkarna börjar 
misstänka ett psykosinsjuknande. I annat fall är riskerna stora, att vi missar möj-
ligheterna till tidig intervention, som enligt nya forskningsresultat visat ge stora 
vinster både för patienter och anhöriga. Bättre utbildning skulle leda till bättre 
förståelse och tidigare upptäckt av patienter som riskerar att insjukna i psykos. 
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skaplig och emotionell hjälp har betytt mycket. 
 
Professor Göran Westman, biträdande handledare, som lagt allmänmedicinska 
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Förkortningar 
 
 
ADL  Activities of Daily Life 
 
APA American Psychiatric Association 
 
BSABS Bonn Scale for Assesing Basic Synptoms 
 
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
 
DUP Duration of Untreated Psychosis 
 
EWS Early Warning Signs 
 
GAF Global Assesment of Functioning 
 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
 
ICD International  Statistic Classification of  Diseases and Related Health Problems 
 
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health 
 
LASS Lagen om assistansersättning 
 
LPT Lag om psykiatrisk tvångsvård 
 
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LRV Lag om rättspsykiatrisk vård 
 
RSMH Riksförbundet Social och Mental Hälsa 
 
SCB Statistiska centralbyrån 
 
SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin 
 
SFS Svensk författningssamling 
 
SoL Socialtjänstlagen 
 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
 
ULF Undersökningar om levnadsförhållanden 
 
WHO World Health Organisation? 
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