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Abstrakt 

Bakgrund: Somatisering är en beteckning på en omedveten process, då patienten överför 

känslomässiga spänningstillstånd till kroppsliga symtom. Karakteristiska drag är att de tror sig 

lida av flera symtom från olika delar av kroppen, men vilka är helt normala 

undersökningsfynd. Ett problem i kontakten mellan vårdpersonal och patient är att behov och 

önskningar inte tillmötesgås. Orsaken är delvis vårdpersonalens fördomar och den 

kunskapsbrist som finns kring somatiserande tillstånd. Syfte: Att belysa vårdpersonalens 

kunskap och attityder kring patienter med somatiseringssyndrom. Metod: Litteraturstudie 

innehållande 14 artiklar, vilka har klassificerats, kvalitetsvärderats, analyserats och 

sammanställts. Resultat: Resultatet delades in i sex subteman som vidare indelades i två 

huvudteman: Människosyn och Aktuell vetskap. Fynden i resultatet visade att läkarna ansåg 

att patienterna var frustrerande och en förutfattad bild var vanligt. De kände sig osäkra i 

behandling och kunskapen var bristande. Utbildning gavs och detta visade sig ge andra 

attityder, ökade kunskaper och en förbättrad syn på patienterna. Diskussion: Med en 

kunskapsbrist kan det vara svårt att förstå patientens föreställningar och behov. För att finna 

bakomliggande orsaker till patientens symtom, är personalens uppgift att nå patienten och föra 

ett samtal om då- och nuvarande livsomständigheter. Här upptäcks de verkliga problemen. 

Slutsats: Med en ökad kunskap kommer synsättet gentemot dessa patienter att förändras, 

vilket leder till ändrade attityder. 

 

Nyckelord: Attityd, Kunskap, Litteraturstudie, Somatisering, Vårdpersonal. 
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1. Bakgrund 

Begreppen hälsa respektive ohälsa ställer ofta till besvär. Detta på grund utav att 

ohälsa traditionellt gärna definieras med hjälp av kriterier, referensvärden och 

objektiva tecken. Sjukdom och hälsa är begrepp som kan definieras på olika sätt, 

beroende på vem det är som definierar det (Währborg, 2009, s. 36-39). Vid 

bedömning av hälsa ses patienten utifrån två normalitetsbegrepp. Statistisk 

normalitet används för att upptäcka om fysiska funktioner ligger utom det 

normala området. Bedömningen utförs med hjälp av mätvärden i kliniska 

undersökningar. Ett normativt normalitetsbegrepp tillämpas för att bedöma 

människans hälsa och funktioner då psykiska vitaliteter inte kan mätas på samma 

vis som de fysiska. Begreppet tillämpas i motsats till det statistiska, vilket baseras 

på vad som uppfattas önskvärt för patienten. Utgångspunkten är hur patienten 

upplever att det borde vara och inte vad mätvärdena visar (Jahren Kristoffersen, 

2006, s. 30-39).  

 

1.1 Psykisk hälsa och ohälsa  

Världshälsoorganisationen, WHO (2003) definierar begreppet hälsa som ”Health is 

a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity”. Medan Lytsy (2009, s. 16 -17 ) framställer att hälsa kan 

definieras som människans möjligheter att förverkliga sina mål och om personen 

erhåller resurser som krävs för detta, finns en god hälsa. Hälsa är till skillnad från 

sjukdom en total subjektiv upplevelse. Man kan uppfylla kriterier för en diagnos 

och samtidigt vara vid en god hälsa. Det finns patienter som har få eller inga 

objektiva fynd som pekar på sjukdom, men trots detta upplever en hög grad av 

ohälsa. Lundberg och Wentz (2004, s. 17) beskriver ett synsätt som varit ledande 

inom sjukvården en längre tid, att de symtom som inte går att diagnostisera med 

de traditionella rutiner anses som inbillningar eller bara något rent psykiskt hos 

patienten. WHO (2010) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av välbefinnande 

där individen inser sin egen förmåga, kan hantera livets normala påfrestningar, 

arbeta produktivt och bidra till hans eller hennes omgivning. Psykisk hälsa är 

grunden för individuellt välbefinnande och för att kunna fungera väl i samhället. 

Socialstyrelsens lägesrapport (2006) visar att personer i Sverige som mår psykiskt 

dåligt idag, söker hjälp i större utsträckning än förr från primärvården. 
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Enkätundersökningar har visat att 20 till 40 procent av befolkningen har en 

psykisk ohälsa i varierande svårighetsgrad.  

 

1.2 Psykosomatik 

Genom att sammanföra soma (kropp) med psyke (själ) uppnås benämningen 

psykosomatik. Detta begrepp handlar om känslor som sammanbinder vår kropp 

och vårt psykes funktioner (Lerner, 1999, s. 14-15). Enligt Ottosson och Ottosson 

(2007, s. 80) uppstår psykosomatiska symtom då människan känner av fara eller 

hot i sin livssituation. När försvar som bortträngning aktiveras blir personen 

omedveten om orsakerna bakom de känslor som uppstår och detta bidrar till att de 

kroppsliga symtomen eskalerar. Vidare blir det svårare för patienten att skaffa en 

sjukdomsinsikt och bearbeta problemsituationen.  

 

Psykosomatisk symtombildning kan vara huvudvärk, spänningsvärk i kroppen, till 

svåra kroniska sjukdomar som till exempel tarmsjukdomar, astma, hjärtinfarkt och 

diabetes (Lerner, 1999, s. 53; Ottosson & Ottosson, 2007, s. 81). Page och 

Wessely (2003) uttrycker att spänningar och kroppslig värk utlöst av stress kan i 

kombination med psykosociala problem skapa kroniska sjukdomar. Winfried och 

Sharpe (2004) upplyser om att patienter med dessa problem inte oftast passar så 

lätt in i den medicinska eller psykiatriska vården och att de anses vara svåra att 

behandla och därmed svåra att hjälpa. Wijeratne, Brodaty och Hickie (2003) 

menar att ett viktigt steg i diagnostiseringen är att utesluta medicinsk orsak och 

detta är vidare kopplat med flera praktiska svårigheter.  

 

1.3 Somatisering 

Ett amerikanskt system för diagnostisering och klassificering av psykiska 

störningar är ”Diagnostic and statistical manual of mental disorders”, DSM. 

Systemet formulerar somatiseringssyndrom som ett sätt för människan att uttrycka 

sitt psykiska lidande och sin otillfredsställelse av livssituationen i en symtombild 

(Malmquist, 2000, s. 47). Idag används begreppet som en beskrivning av det 

fenomen som patienten presenterar, det vill säga medicinskt oförklarade 

kroppssymtom, MUS (Fink & Rosendahl, 2008, s. 376). Dessa oförklarliga 

fysiska symtom som patienterna uppvisar är sannolikt inte identifierbara med 
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medicinska sjukdomar, därmed används numera termen ”somatisering” (Page & 

Wessely, 2003). Somatiseringssyndrom har karakteristiska drag som att patienten 

tror sig lida av ett flertal symtom från olika delar av kroppen, men vilka ses som 

fullt normala undersökningsfynd. Patienterna kan ibland visa en stor vädjan om 

förståelse för deras symtom och detta för att övertyga sin läkare om behovet av 

vidare undersökningar (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 75).  

 

Fastän somatiseringssyndrom har funnits som en officiell term under 20 år, har 

det satts en etikett på somatiserande personer, som är mindre accepterade i de 

flesta områden inom hälso- och sjukvården. Det finns fortfarande ingen rådande 

överenskommelse om hur man klassificerar, skapar förståelse och behandlar 

somatiserande patienter med en diagnos av detta slag (Winfried & Sharpe, 2004). 

Somatisering har vuxit och blivit ett sjukvårds- och samhällsproblem (Ottosson & 

Ottosson, 2007, s. 75) vilket inte bara kan ses i västerländska länder utan i alla 

kulturer och utgör en betydande ekonomisk börda för vården (Wijeratne, Brodaty 

& Hickie, 2003). Fink och Rosendahl (2008, s. 375) menar att ett av de största 

problemen i kontakten mellan vårdpersonal och den somatiserande patienten är 

behov och önskningar som inte tillmötesgås. Orsaken är delvis vårdpersonalens 

fördomar och den kunskapsbrist som råder kring somatiserande tillstånd. 

Resultatet av patientens vårdkontakt blir att diagnos uteblir, det ges dåliga 

förklaringar, bristfälliga råd, känsla av ointresse och att symtomen inte skulle vara 

viktiga.    

 

Författarna till denna litteraturstudie vill belysa vårdpersonalens kunskap och 

attityder kring patienter med somatiseringssyndrom. Efter litteraturstudien finns 

förhoppningar om att kunna öka kunskapen och förhållningssättet bland 

sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal gentemot denna patientgrupp. I 

dagens samhälle kan både fördomar och ogrundade attityder ses inom sjukvården, 

och med en fördjupad kunskap kan detta förebyggas.  
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2. Syfte 

Syftet är att belysa vårdpersonalens kunskap och attityder kring patienter med 

somatiseringssyndrom. 

 

3. Metod 

Arbetet utfördes via två faser, en inledande litteratursökning där en översikt 

skaffades över forskningsområdet som skulle studeras. Detta gjorde att en 

förståelse för ämnet skapades och för att finna bra bakgrundsinformation för att 

kunna gå vidare till nästa steg. I andra fasen, den egentliga litteratursökningen 

användes ett systematiskt tillvägagångssätt där sökningen preciserades och 

målanpassades till inriktningen på ämnesområdet (Östlundh, 2006, s. 46-47). 

Artiklar som svarade emot vårdpersonal- och sjuksköterskeperspektiv 

inkluderades. Vetenskapliga artiklar som inte svarade mot studiens syfte och inte 

kunde nås via Mittuniversitetets bibliotek med full text exkluderades. För att få en 

god sökbild har nyckelord valts ut och formulerats med hjälp av MeSH-

sökverktyg som hittas via Mittuniversitetets biblioteksportal. MeSH-termerna; 

knowledge, attitude, somatoform disorders och health personnel kombinerades i 

sin tur för att finna relevanta vetenskapliga artiklar inom det valda ämnesområdet. 

Utifrån databaserna PubMed, Cinahl via EBSCO samt Psycinfo söktes artiklarna. 

Slutligen uteslöts Cinahl via EBSCO samt Psycinfo. Sekundär sökning gjordes 

utifrån relevanta vetenskapliga artiklars referenslistor. 

 

3.1 Bearbetning och analys av data 

För att systematiskt kunna verkställa ett bra urval skedde artiklarnas bearbetning i 

tre faser enligt SBU/SSF nr. 4 (1999, s. 16-17). Översikt av litteratursökningen 

och det slutgiltiga urvalet av artiklar presenteras i tabell 1. 

 

     Fas 1: I den första bedömningen gjordes en granskning av 206 titlar, av dessa 

förkastades 189 artiklar då titel och abstrakt inte överensstämde med studiens 

syfte.  Kvar var 17 artiklar för att genomgå vidare granskning i fas 2.  
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     Fas 2: De 17 artiklar som motsvarade studiens syfte lästes i sin helhet. Efter att 

ha läst artiklarna uteslöts en artikel på grund utav att den inte motsvarade syftet, 

samt en artikel då den visade sig vara en review. En sekundär sökning skedde 

utifrån relevanta vetenskapliga artiklars referenslistor för att uppnå tillräckligt 

antal artiklar av god kvalitet och vidare påträffades två artiklar. 

     Fas 3: De 15 vetenskapliga artiklarna klassificerades av båda författarna enligt 

SBU/SSF nr. 4 (1999, s. 15-16; bilaga 1). När klassificeringen var genomförd 

värderades artiklarna med bilaga 2 och 3 beroende på studiens metod. Efter 

klassificeringen och kvalitetsvärderingen uteslöts ytterligare tre artiklar då dessa 

var av låg vetenskaplig kvalitet (III). Den slutgiltiga summan av artikelsökningen 

gav 12 artiklar med hög (I) respektive medel (II) vetenskaplig kvalitet. Dessutom 

gjordes en sekundär sökning av två vetenskapliga artiklar.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjorda 2011-01-12.  

 

SÖKORD PUBMED FAS 1 

Förkastning 

efter 

granskning av 

titel och 

abstract 

FAS 2 

Läsning 

av 

artikelns 

helhet 

FAS 3 

Klassificering 

och kvalitets-

värdering 

ANTAL 

UTVALDA 

ARTIKLAR 

 

1. Knowledge 322129     

2. Attitude 230592     

3. Somatoform 

Disorders 

11648     

4. Health personnel 388018     

1 AND 3 230     

2 AND 3 701     

2 AND 3 AND 4 159 

 

143 16 14 11 

1 AND 3 AND 4 26 

 

25 1 1 1 

1 AND 2 AND 3 AND 4 21 

 

21 0 0 0 
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3.2 Analys och sortering 

För att underlätta den vidare analysen gjordes en klar och detaljerad strukturering 

av artiklarnas innehåll i en översiktstabell, se bilaga 4 (Friberg, 2010, s. 34-35, 

119-120). Studierna är ordnade i alfabetisk kronologisk ordning efter författarnas 

namn.  

 

Huvudfynden i artiklarnas resultat identifierades genom att läsa och markera 

texten som uppfattades relevant för studiens syfte.  

Med en fokusering på väsentliga delar i resultatet var avsikten att finna samt lyfta 

ut synvinklar av betydelse för syftet. För att få en total bild av det som 

analyserades var en sammanställning av varje studies resultat grundläggande. 

Genom att sedan gå från helhet till delar av ett resultat kom en ny helhet att 

skapas. Studiernas resultat ställdes sedan emot varandra för att jämföra likheter 

och olikheter och därmed indelades den nya sammanställningen i teman samt 

subteman för att skapa en djupare förståelse i vad resultaten beskrev. Detta 

bildade det färdiga resultatet. Litteraturstudiens syfte genomsyrade de teman och 

subteman som formulerades för att få det enhetligt. Dessa teman redovisas i 

analysen för att läsaren lättare ska erhålla en presentation av studierna som 

analysen grundar sig på och få en bild av hur resultatet är uppbyggt, se bilaga 5 

(Axelsson, 2008, s. 181; Friberg, 2010, s. 110-112). 

 

3.3 Etisk granskning 

Forsberg och Wengström (2008, s. 77) menar att innan litteraturstudien påbörjas 

bör etiska överväganden ses över. Studier som har fått etiskt tillstånd från den 

etiska kommittén eller där noggranna etiska överväganden har gjorts, kom att 

värderas högre i kvalitetsvärderingen. Alla artiklar i litteraturstudien har efter 

kvalitetsvärdering redovisats. Ett neutralt förhållningssätt har använts och inte 

endast artiklar som stödjer författarnas egna åsikter har presenterats. 
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  4. Resultat 

Denna litteraturstudie har ett resultat som omfattar 14 vetenskapliga artiklar. 

Dessa innefattar sju utförda med kvantitativ metodik och sju utförda med 

kvalitativ metodik. Analysen av de vetenskapliga artiklarna har indelats i två 

teman och sex subteman. Studierna har utförts i följande länder: Australien, 

Danmark, England, Finland, Nederländerna, Spanien, Sverige och USA.  Det 

material som presenteras i resultatet är markerat med en Asterix (*) i 

referenslistan. 

 

4.1 Människosyn 

Läkarnas upplevelser av patientgruppen som svår att möta 

När läkare har konsultation med en patient med psykosomatiska problem reagerar 

de ofta med att tycka att dessa patienter tar upp för mycket av deras tid (Rosendal, 

Bro, Sokolowski, Fink, Toft & Olesen, 2005). I motsats till Dowrick et al. (2008) 

där läkarna inte alls ansåg att patienterna tog upp mycket tid men att de däremot 

kunde känna sig avsevärt stressade eftersom konsultationerna upplevdes 

besvärliga. 

 

Patienter med somatiseringssyndrom ansågs vara svårhanterliga och framkallade 

förakt hos läkare, vilket vidare gav upphov till frustration och negativa känslor 

(Aiarzaguena, Gaminde, Grandes, Salazar, Alonso & Sánchez, 2009; Wileman, 

May & Chew-Graham, 2002). I studien av Reid, Whooley, Crayford och Hotopf 

(2001) framkom det att 93 procent av läkarna höll med om att patienter med 

somatiseringssyndrom var svåra att behandla. Liknande resultat visades i 

Rosendal et al. (2005) studie där 90 procent av läkarna ansåg att patientgruppen 

var svår att arbeta med.  

 

Läkare ansåg att patienterna nedvärderade deras yttranden och kunskaper, vilket 

gav upphov till irritation och detta är potentiellt skadligt för resultatet av 

konsultationen (Wileman et al. 2002). Läkarna i ett resultat menade att de aldrig 

riktigt närmade sig det verkliga problemet hos patientgruppen (Woivalin, Krantz, 

Mäntyranta & Ringsberg, 2004).  
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En studie undersökte läkares attityder genom utdelning av frågeformulär till 

läkare i flera primärvårdsdistrikt som hade erfarenhet av att bemöta dessa 

patienter. Resultaten visade att patienterna framkallade frustration, ilska, 

nyfikenhet, likgiltighet och en rädsla av att misslyckas i konsultationen. Trots allt 

var det 88, 6 procent av läkarna som ville ha stöd i hanteringen av deras 

frustration och de negativa känslor som patienterna framkallade (Garcia-

Campayo, Sanz-Carrillo, Yoldi-Elcid, Lopez-Aylon & Monton, 1998). 

 

Förutfattad bild 

Rosendal et al. (2005) frågade läkare om vilka förutfattade meningar som väcktes 

hos dem i mötet med patienter med somatiseringssyndrom. Svaren visade att de 

ansåg att patientgruppen mest troligt upplevt någon slags förlust tidigt i livet. 

Majoriteten av somatiseringstillstånden ansågs vara generellt utformade efter hur 

patienten levt sitt liv och att de var personer som hade svårt att stå ut med livets 

svårigheter. I studien gjord av Reid et al. (2001) antog 84, 2 procent av deltagarna 

att patienterna hade personliga problem i grunden. Dowrick et al. (2008) belyste 

läkares föreställningar om varför patienterna har en uppfattning om att vara 

medicinskt sjuk. Detta ansåg läkarna kunde grunda sig i att patienterna lärt sig 

denna strategi för att lättare kunna handskas med olycka.  

 

4.2 Aktuell vetskap 

Kunskapsbehov 

Salmon, Ring, Dowrick och Humphris (2005) framhöll i sin studie att patienter 

med somatiseringssyndrom oftare sökte vård för emotionellt stöd och att dessa 

patienter hade mer inflytande i konsultationen än andra patientgrupper. Ring et al. 

(2005) hade en hypotes om att läkare föreslog symtomatiska utredningar i 

konsultationen än patienterna. Detta visade sig stämma och de gånger patienterna 

själva föreslog fysiska undersökningar, var syftet generellt att få recept utskrivet. 

 

I tre studier med inriktningen läkares rädsla att missa medicinska sjukdomar, 

framkom det att en stor osäkerhet och oro fanns över hur de skall arbeta med och 

behandla patienten (Frostholm et al. 2005; Rosendal et al. 2005; Woivalin et al. 

2004). Det viktigaste var att läkaren kunde hantera sin egen osäkerhet gällande 
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kunskapsbristen om somatiseringssyndrom samt minska patientens osäkerhet 

genom att deras symtom bekräftades med utredning (Frostholm et al. 2005). En 

svårighet var att ange från vilka omständigheter symtomen egentligen hade sitt 

ursprung (Hartman, Hassink-Franke, Lucassen, van Spaendonck & van Weel, 

2009). För att kunna hantera osäkerheten kände läkarna ett behov av att utföra nya 

medicinska utredningar emellanåt eftersom traditionell biomedicinsk behandling 

inte visat sig vara tillräcklig (Frostholm et al. 2005; Woivalin et al. 2004). Det var 

också svårt att skilja på patienter som behövde och inte var i behov av behandling 

(Rosendal et al. 2005). Ett stort problem som läkarna stod inför var att de hade 

liten makt att påverka patientens förståelse för sin sjukdom. Patienterna 

uppfattades ha mycket större makt att styra och kontrollera händelseförloppet i 

konsultationen än läkaren själv, på grund utav att patienterna förväntade sig att bli 

undersökt och diagnostiserad med traditionella medicinska rutiner (Wileman et al. 

2002; Woivalin et al. 2004). 

 

”Some make your stomach churn when they come in…very nervous. 

They make it very clear they are taking charge; and they do, they 

take charge and there’s nothing you can do.”- General Practitioner, 

GP 5 (Wileman et al. 2002). 

 

Läkare menade att det finns en kunskapsbrist om behandling i deras 

grundutbildning och att det råder oadekvata behandlingsalternativ för patienter 

med somatiseringssyndrom (Aiarzaguena et al. 2009; Frostholm et al. 2005). I en 

annan studie fanns det olika uppfattningar hos läkare gällande de besvär som kan 

uppstå hos dessa patienter. Dessa uppfattningar kunde skilja sig åt beroende på 

utbildningsnivå. Trots mer utbildning fann läkarna svårigheter att hitta en bra 

förklaring till symtomen som uppvisades i konsultationen (Hartman et al. 2009).  

 

Patienter med somatiseringssyndrom ansågs vara en grupp värd att hjälpa och 

utgjorde ett intresse för vårdpersonal, då de både var en utmaning i att 

diagnostisera och behandla. I dagsläget föreligger inga direkta riktlinjer om 

behandling, vilket leder till att personalen inte vet hur de ska hjälpa dem (Dowrick 

et al. 2008). Liknande resultat gick att finna i studien av Garcia-Campayo et al. 
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(1998) där de flesta deltagande läkare visade ett starkt intresse i att behandla 

patienter med somatiseringssyndrom (85, 7 %).  

 

Woivalin et al. (2004) menar att det råder olika synsätt på patienter med 

somatiseringssyndrom och baserat på läkarnas uppfattningar av patienterna och 

hur symtomen kunde bli förklarade användes fyra olika strategier i studien. I en 

strategi med en biomedicinsk inriktning överväger läkarna medicinska utredningar 

och remitterar till andra instanser för behandling. Den psykologiska strategin 

innebär att söka efter underliggande orsaker som traumatiska livskriser. Strategin 

med inriktningen psykosocialt går ut på att vilja förstå patienter med 

somatiseringssyndrom genom att se samband mellan deras psykosociala problem 

och livsomständigheter. Även strategin att ge information/utbildning används och 

denna fokuserar på att ge patienterna medicinska förklaringar för att erhålla en 

sjukdomsinsikt. Strategierna kunde alterneras när läkarna ansåg att det inte blev 

några framsteg i konsultationerna för att hitta problematikens kärna. I studien 

visade det sig att läkare ofta stannade vid det biomedicinska perspektivet och 

behövde ytterligare kunskaper för att utvecklas och bättre kunna använda sig av 

de övriga perspektiven.  

 

Vikten av tillit 

Hyvönen och Nikkonen (2004) beskrev en behandlingsstrategi i sin studie som 

användes i arbetet med somatiserande patienter i primärvården. Det viktigaste 

verktyget och grunden i behandlingen var vårdpersonalen. Att använda sig själv 

som ett arbetsverktyg inkluderade personalens värderingar, attityder, kunskaper 

och sättet att ge psykisk vård. För detta krävdes balans och självkännedom. 

Patienter skulle känna sig trygga i att personalens vård var korrekt utförd och att 

utförandet kunde förklaras för patienten. Personalen hade en möjlighet att 

uppskatta sin egen förmåga till att kunna ge varje patient en individuell vård. I 

intervjuerna som gjordes med sjuksköterskor i studien beskrevs intuition som en 

förmåga att kunna läsa mellan raderna. Värderingar och attityder framkom på ett 

naturligt sätt och gav ett inflytande i arbetet. Det gavs också exempel på extremt 

negativa attityder och fördomar mot psykiska hälsoproblem. 
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Fynden i Wileman et al. (2002) studie visade på att en framgångsrik behandling 

krävde en stabil relation mellan läkare och patient, därav stor vikt att läkaren var 

villig att lära känna dessa patienter bättre. I en studie av Hartman et al. (2009) 

uttryckte deltagarna att vården bör ha en omsorgsfull balans mellan 

upprätthållning av en god relation mellan patient och läkare men även förebygga 

oavsiktliga konsekvenser av onödiga åtgärder. Patientens förfrågningar eller 

önskemål om specifika åtgärder skulle tillsammans med läkaren och dennes 

arbetsmönster nå en överenskommelse. Patienter med somatiseringssyndrom 

kunde komma att kontakta vården flertals gånger och då var det lämpligt att 

läkaren lade ned mer vikt på att bevara relationen mellan patient och läkare. 

Utifrån detta användes olika strategier i denna studie. Dessa syftade till att en 

samstämmighet mellan patient och läkare uppnåddes vad gäller vanliga 

kroppsundersökningar och regelbundna läkarbesök. Läkaren försökte även minska 

patientens återkommande besök genom att reducera föreställningar om sjukdom. 

 

Det beskrevs ofta hur läkare gick med på att utföra medicinska utredningar för att 

försäkra och lugna patienten i att det inte skulle vara en fysisk åkomma. Detta 

gjordes för att bibehålla relationen mellan patient och läkare, även om läkaren 

visste att proverna inte skulle visa något nytt. Genom utförandet av utredningar på 

patientens önskan bekräftades relationen men det krävdes en bredare vidd av 

förklaringar till patientens problematik (Woivalin et al. 2004).  

 

”They don`t usually have any network to support them. On many 

occasions, we become their network. These are patients that come 

more and more frequently. When you pick up the phone during 

telephone hours and hear them take a breath, you know immediately 

who it is.” - General Practitioner, GP (Woivalin et al. 2004). 

 

Intervjuer med läkare visade att empati för patienterna samt att tala intresserat 

med dem trots ”the most bizarre symptoms in the world” gjorde att patienterna 

kunde lita på sina läkare. Tilliten skulle i sin tur gynna konsultationen då 

patienterna troligen skulle acceptera att förklaringen på deras fysiska symtom var 

psykiska (Wileman et al. 2002). Läkare uppgav att de tillhandahåller denna typ av 

vård med värme och empati och att det ger patienterna en tillfredsställelse 
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(Hartman et al. 2009). Jämförelsevis visades det i Ring, Dowrick, Humphris, 

Davies och Salmons (2005) studie att endast 16 % av läkarna visade empati för 

patienternas symtom och lidande i den verbala kommunikationen. 

 

Vägleda till acceptans 

De flesta läkare var enade om att det är viktigt att kunna bistå med kunskap om en 

bra förklaring till varför patienter med somatiseringssyndrom upplever de symtom 

som de har. Samtalet kunde innefatta att försäkra patienterna om att det inte var 

någon allvarlig sjukdom samt vägleda patienterna till acceptans genom att de 

klargjorde att det inte alltid finns en medicinsk förklaring för vissa fysiska 

symtom. Läkarna uppgav att adekvat formulerade förklaringar kunde hjälpa 

patienterna att förstå bandet mellan deras psykosociala liv och symtomen. Genom 

att förklara att symtomen kan vara en del i det normala livet, normaliserade 

läkarna symtomen som patienterna uppvisade. Förklaringarna omfattade en 

presentation för patienten, att symtomen är inom ett godtagbart intervall, att de 

inte är farliga och att diagnostiska förfaranden eller behandling inte är nödvändigt. 

Läkarna beskrev att de försökte lugna patienterna med uttalanden som att 

ingenting var fel. Vidare uppgav läkarna att de använde metaforer för att ge 

patienterna en inblick i det hypotetiska samspelet mellan symtom och det 

psykosociala livet (Hartman et al. 2009). Ring et al. (2005) studie visade att 50 

procent av deltagande läkare normaliserade symtomen, 68 procent gav 

förklaringen att det rörde sig om en medicinsk sjukdom och 66 procent att det inte 

rörde sig om någon sjukdom. 

 

Insikt efter utbildning 

Aiarzaguena et al. (2009) framställde ett utbildningsprogram om olika 

kommunikationstekniker för läkare, för att lättare kunna förstå patienter med 

somatiseringssyndrom och deras lidande. Efter utbildningen fick deltagarna en 

större förståelse i att patienterna var en grupp som faktiskt lider. Deras relation 

med patienterna förbättrades, trots att de fortfarande upplevdes som komplicerade 

fall och att läkarna främst föredrog andra patienter. Dessutom kände de en mindre 

rädsla i konsultationen då kunskapen i utbildningen gett dem resurser att kunna 

skapa en bättre relation.  
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”[…] They were annoying – what I wanted was to get rid of them – 

so with a new focus, something which would never occurred to me, I 

value them more as persons, not only as patients […] I`m more 

comfortable in the relationship.”- GP’s Intervention group, NIG 2 

(Aizarguena et al. 2009). 

 

Dowrick et al. (2008) hade i deras studie en utbildning i reattributionsteknik där 

läkare lärde sig hur patienter med somatiseringssyndrom beter och uttrycker sig i 

konsultationen. Utbildningen fokuserade på patientcentrerad kommunikation som 

utfördes under rutinmässiga samråd med patienterna. Tekniken innebar att lära sig 

förstå patientens problematik, hjälpa patienten att se sambandet mellan fysiska 

besvär och psykiska svårigheter samt koppla till psykosociala frågor och samråda 

om vidare behandling. Utbildningen var av stort värde då erfarenheter och 

upplevelser kunde diskuteras mellan läkarna. Deltagarna fick en ökad 

medvetenhet, ökat självförtroende och en ändrad patientsyn.  

 

I Hartmans (1989) studie gjordes en intervention med kognitiv beteendeterapi, 

KBT, för att se om läkarnas nuvarande uppfattningar och attityder kunde 

förändras gentemot patienter med somatiseringssyndrom. Interventionen 

resulterade i att läkarna kände att patienterna inte tog upp lika mycket tid längre. 

De fördomar som fanns mot patientgruppen eliminerades genom att de fick 

beskriva sina tankar och uppfattningar när det gällde vården av dessa patienter, 

vilket ledde till ändrade attityder. Resultatet i studien av Smith et al. (2006) visade 

att multidimensionella utbildningar med läkare, innehållande KBT, farmakologisk 

behandling och en patientcentrerad metod gav en effektiv kommunikation med 

patienterna.  

 

Rosendal et al. (2005) och Frostholm et al. (2005) visade i deras studier att efter 

utbildning i somatisering kände sig läkarna mycket bekvämare i mötet med 

patienterna samtidigt som både patientgruppen och läkarna blev mer tillfredställda 

i konsultationen. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonalens kunskap och attityder 

kring patienter med somatiseringssyndrom. Resultatet visade att vårdpersonalen 

ansåg att patienterna var frustrerande och utgjorde en grogrund för negativa 

känslor. Förutfattade meningar som att de hade personliga problem var vanligt. 

Det var en ofta återkommande patientgrupp som tog upp mycket tid i 

konsultationer. Läkare i studierna kände sig osäkra i behandling och kunskapen 

var bristande. Utbildning gavs i vissa studier och detta visade sig ge andra 

attityder, ökade kunskaper, en förbättrad syn på och förändrat förhållningssätt till 

patienter med somatiseringssyndrom.  

 

I ett flertal studier redovisades läkares negativa attityder gentemot patienter med 

somatiseringssyndrom (Aizarguena et al. 2009; Garcia-Campayo et al. 1998; Reid 

et al. 2001; Rosendal et al. 2005; Wileman et al. 2002). Utifrån det resultat som 

visade att negativa känslor kan ligga till grund för hur patienten behandlas, hur 

mötet upplevs för både patient och läkare och hur relationen kommer att 

utvecklas. Patienterna upplevs svårhanterliga och detta kan bero på att deras 

symtom inte är mätbara i kliniska undersökningar och detta grundar läkarnas 

osäkerhet för hur man går vidare i konsultationen. Målet bör vara att kunna och 

vilja närma sig patientens verkliga problem vilket Woivalin et al. (2004) menade 

att läkarna inte gör. Detta stöds av studien skriven av Salmon, Humphris, Ring, 

Davies och Dowrick (2006) som ansåg att läkarna hade svårt att bortse från 

rutinmässiga behandlingsrepertoarer. Det framkom att läkarna ibland missförstod 

patienterna som sökte vård och erbjöd medicinska undersökningar istället för att 

engagera sig i patienternas behov av samtal och stöd. Bullington (2007, s. 177) 

syftar på att något annat än de vanliga behandlingsrepertoarerna behövs och att 

erfarna yrkespersoner upptäcker att de behöver tänka nytt för att kunna komma 

vidare i patientarbetet. Litteraturstudiens författare tror att nytänkande och 

utveckling är något som kan upplevas som problematiskt om vårdpersonalen 

arbetat efter samma rutiner i flertals år. Förhoppningen är att personalen skall vilja 

och kunna tänka i andra banor än de inlärda, men fungerar det så i praktiken? 
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Kanske är det där attityderna i grunden skall förändras – grundattityden av vilka 

vi egentligen vårdar och bemöter, en patient eller en medmänniska.  

 

Att vårdpersonal inte vet hur man skall hjälpa patienterna beror på att det i 

dagsläget inte finns några direkta riktlinjer om hur man stegvis går tillväga i 

konsultationen (Dowrick et al. 2008). Utan större erfarenheter av somatiserande 

patienter förblir alltid tillståndet svårt att behandla. Här är det viktigt att 

vårdpersonalen vågar möta patienten, med eller utan kunskap. Vare sig vilken 

tidigare erfarenhet personalen har kommer mötet alltid ge en ny lärdom om det 

finns en mottaglighet att vilja lära sig. Påbyggnaden av ny kunskap bygger i sin 

tur upp självsäkerheten hos vårdpersonalen och detta kan vidare ge bättre 

förutsättningar i kommande möten med somatiserande patienter. Dowrick et al. 

(2008) beskrev även hur personalen fann patientgruppen intressant i både diagnos 

och behandling. Därmed anser vi att då bör också viljan att inta ny kunskap och 

utvecklas vidare finnas.  

 

Resultatet i studien av Hyvönen och Nikkonens (2004) visade att patienten skulle 

känna sig trygg i personalens vård genom en god, förklarande dialog på patientens 

kunskapsnivå. Vi anser att för att nå en bärande relation under konsultationen 

krävs det att en tillit skapas hos patienten. Därefter kan parterna tillsammans 

sträva efter en trygg relation, där patienten förstår och accepterar att 

vårdpersonalen vill dela med sig av sjukdomsinnebörden. Detta stöds av Mattsson 

(2008, s. 214) som beskriver hur man kan utveckla och fördjupa en god relation 

mellan läkare och patient genom samtalet.   

Kommunikationen är viktig för att få reda på patientens behov, önskningar och 

förväntningar på vårdtillfället. Att visa intresse, vara öppen och lyssna är 

grundläggande i kommunikation och vägledning. När personalen fått en inblick i 

patientens situation kan faktorerna som ger upphov till somatiseringstillstånd 

förklaras och en dialog kan ta form. Genom samtalet kan vårdpersonalen 

normalisera symtomen, det vill säga att symtom som till exempel magsmärta inte 

anses vara konstigt om livssituationen är turbulent och fylld av stress. Hatcher och 

Arroll (2008) påpekar att om en förklaring till symtom finns att tillgå behöver inte 

det betyda att ingenting är fel i patientens livssituation. Vidare menar författarna 
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till litteraturstudien att om en förståelse finns för hur själen påverkar kroppen kan 

symtomen dämpas och patienten kan få en bättre självinsikt och möjligtvis finna 

ett lugn i situationen. Liknande fynd går att finna i studien gjord av Salmon et al. 

(2006) som menade att läkarna ska hjälpa patienterna till att tänka psykologiskt 

om sina problem. 

 

I studien av Hartman et al. (2009) framkom det att patienter söker frekvent vård 

och då är läkarens arbetsuppgifter att försöka minska de återkommande besöken 

genom att reducera patientens sjukdomsföreställningar och bevara relationen 

mellan patient och läkare. Författarna av litteraturstudien menar att det kan vara 

svårt att förstå föreställningar och behov om vårdpersonalen har en kunskapsbrist 

om hur man förhåller sig till somatiserande patienter. Det hela kan förvärras 

genom tidsbrist, vilket är ett problem som vårdpersonalen får tampas med i många 

konsultationer. Detta innebär att det tar längre tid och fler konsultationstider 

används innan man kan uppnå en så pass bärande relation att problematiken 

faktiskt framkommer. Hastiga konsultationer utan något vidare samtalsdjup är en 

situation där både patient och vårdpersonal är förlorare. Patientens 

otillfredsställelse leder till återkommande besök som kan vara en signal på att 

patienten inte är nöjd med föregående möte, och att förväntningar och behov inte 

har tagits på allvar. Hatcher och Arroll (2008) visade på att när läkare tog sig tid 

och samtalade med patienterna om deras psykosociala problem blev patienterna 

mindre benägna om erbjudanden av fler utredningar eller bli remitterade till 

specialister.  

 

Att använda en klinisk undersökning av något slag exempelvis provtagning, kan 

vara en felaktig metod att tillgå hos dessa återkommande patienter. Anledningen 

till att personalen använder dessa metoder är för att bekräfta patientens 

förväntningar, det vill säga, att finna orsaken till de symtom som de uppvisar. 

Vårdpersonalen borde istället ägna konsultationstiden åt patientens liv och 

nuvarande omständigheter. Wileman et al. (2002) menar att när personalen talade 

intresserat och uppvisade empati för patienten, ökade tilliten markant. Vi anser att 

när tilliten är skapad kan det vara lättare att ändra patientens 

sjukdomsföreställning och påbörja behandling. En tolkning av ett resultat var att 
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läkarna normaliserade symtom för att lugna patienterna om att ingenting var fel 

(Hartman et al. 2009). 

 

 Dessa förklaringar gör att diagnostiska förfaranden och behandlingar inte blir 

nödvändiga. Det är bra att ha kommit så pass långt att personalen tillåter 

patienterna att ha sina symtom och att man vidare har en dialog om dem. Vikten 

är att ta det ett steg längre, vad ligger bakom symtomen? För att finna 

bakomliggande orsaker till patienternas uppvisande symtom, är personalens 

uppgift att nå patienterna och tillsammans föra ett samtal om patientens tidigare 

och nuvarande livsomständigheter. Det är här de verkliga problemen upptäcks. 

Vårdpersonalen bör samtala om saker som inte har med deras fysiska symtom att 

göra, för att komma närmare själva problemet. När patienten börjar reflektera över 

sina livsomständigheter har man kommit långt i konsultationen. Hatcher och 

Arroll (2008) bekräftar att det är av värde att symtomen tas på allvar oavsett 

bakomliggande orsak. Att ta reda på patientens egentliga kontaktorsak och vad 

som anses vara fel gör att läkaren visar empati och tar patienterna på allvar. Detta 

kan underlätta läkarens arbete då det blir lättare att utesluta eventuella medicinska 

sjukdomar.    

 

Flera studier beskrev hur läkare kände rädsla och oro över att missa medicinska 

sjukdomar (Frostholm et al. 2005; Rosendal et al. 2005; Woivalin et al. 2004).  

Dessa tveksamma känslor tyder på en osäkerhet hos läkarna som vidare gör att det 

går att dra slutsatsen om att det finns en bristande kunskap. Har vårdpersonalen 

tillräckligt med erfarenheter och upplevelser i att vårda en viss patientgrupp ger 

detta automatiskt en större självkänsla i arbetet och därmed en större säkerhet. 

(Woivalin et al. 2004). Vi anser att osäkerheten även gick att finna i studien av 

Ring et al. (2005) där läkare valde symtomatiska utredningar som metod i 

behandlingen än något annat. Anledningen till det anser författarna vara för att 

tillfredsställa och undvika diskussioner om förväntningar som patienten har när de 

kontaktar vården. Utan att ha en medvetenhet om hur somatiserande patienter 

uttrycker sig kan vårdpersonalen komma att använda sig av den enkla vägen, 

biomedicinsk utredning. Samtidigt fanns det enligt Frostholm et al. (2005) och 

Woivalin et al. (2004) en förståelse för behovet av nya medicinska utredningar. 
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Vårdpersonalen kan missa en viktig utgångspunkt i behandlingen när de direkt går 

på medicinska utredningar. Det gör att patienten inte får någon chans att öppna sig 

och berätta om de omständigheter som egentligen råder. Det kan sluta med att 

patienten sluter sig inom sig själv och inte vill komma till sjukdomsinsikt. Detta 

går att läsa i Wileman et al. (2002) och Woivalin et al. (2004) som upplyste att 

läkarna hade en liten makt att påverka patienternas förståelse för sin sjukdom.  

Författarna menar att personalen och patienten skall mötas och tillsammans arbeta 

sig fram mot ett gemensamt mål i behandlingen. Klang Söderkvist (2007, s. 54-

55) belyser en medvetenhet om den ojämlika situationen och att det är ett givande 

och tagande mellan patient och vårdpersonal där bådas kunskaper är lika värda.  

Zastrowa, Faudea, Seybotha, Niehoffa, Herzoga och Löweb (2007) belyser även 

dem att en samstämmighet mellan läkarna och patienterna är viktig vad gäller de 

mest relevanta kliniska symtomen och detta är en förutsättning för 

patienttillfredsställelse och effektiv behandling. En överenskommelse mellan 

läkare och patienterna är en viktig del i behandlingsprocessen. Vi tror att när 

läkarna är osäkra och inte vet hur de skall förhålla sig får patienten en chans att ta 

över konsultationen. Detta i sin tur gör att läkarna skapar en frustration gentemot 

patienten och den onda cirkeln är sluten.  

 

Aizarguena et al. (2009) menade att vårdpersonalen hade en mindre rädsla och en 

ökad kunskap i konsultationen efter utbildning. En tolkning av resultatet är att det 

förhoppningsvis resulterar i en förståelse hos vårdpersonalen och på sikt kunna 

skapa en trygghet hos patienten och i relationen. Utifrån det kan parterna börja 

samarbeta mot ett gemensamt uppsatt mål. Rädslan och osäkerheten blockerar och 

gynnar inte mötet, därmed visar studien vikten av kunskap. Författarnas åsikt 

stöds av Bullington (2007, s. 178) som förklarar att en ökad tilltro på sin 

kompetens uppfattas av patienten och inger en trygghet i behandlingen.  

 

I studien gjord av Woivalin et al. (2004) använde man sig av flertals strategier 

men trots detta var det biomedicinska perspektivet mest aktuellt. Vi tror att det tar 

tid att förändra seder och vanor som länge dominerat inom sjukvården. Trots 

utbildning och rikligt med kunskap att inhämta räcker det inte hela vägen. 

Vårdpersonalens grundsyn på människan och vad som anses vara hälsa och 
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sjukdom är något som måste förändras för att kunna nå längre än vad vården gjort 

idag. Det är inte bara kroppen utan hela människan som ska bedömas i en 

konsultation. Malmquist (2000, s. 46) menar att symtom som verkar vara 

svårtolkade och oklara, kräver ett annat tänkande av läkare då orsaken möjligtvis 

kan vara somatisering. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Förväntningarna inför litteratursökningen var att det inte skulle finnas tillräckligt 

många studier som speglade vårt intresseområde. Studieområdet visade sig inte 

vara väl utforskat och detta utgjorde svårigheter att finna vetenskapliga artiklar 

som var relevanta. I början av forskningsskedet begränsades studiernas 

publiceringsår, 2000-talet och framåt, men med den forskning som finns fick 

författarna tillgå de artiklar som publicerats tidigare år. Databaserna Cinahl via 

EBSCO och Psycinfo uteslöts och anledningen till detta var att en stor del av 

artiklarna var dubbletter som även gick att finna i PubMed. Dessutom svarade de 

resterande artiklarna inte emot studiens syfte. Då forskningen är begränsad inom 

detta valda studieområde användes inga avgränsningar. 

De studier som använts i denna litteraturstudie har ursprung från många olika 

länder, däremot anses dessa jämbördiga med samma förutsättningar och därför 

menar författarna att det resultat som framkommit är generaliserbart (jmf Forsberg 

& Wengström, 2008, s. 171).  

 

Forskning om kunskap och attityder kring somatiseringssyndrom har i både 

kvalitativa och kvantitativa studier oftast utförts med läkare som deltagare. Endast 

två av 14 studier hade sjuksköterskor som medverkade. Författarna ansåg inte det 

som ett problem, då sjuksköterskor och övrig vårdpersonal likväl kan ta del av de 

nya kunskaperna som uppkommer.  

 

Problem som uppstod under arbetets gång var till en början att hitta nyckelord 

som gav en korrekt och god sökbild. Efter upprepade sökningar med olika förslag 

på sökord utifrån MeSH-katalogen kunde till slut rätt ord uppnås. Analysen 

upplevdes komplicerad då det uppstod svårigheter i att dela in studiernas resultat i 

teman och subteman, som samtidigt skulle passa kärnan i studiens syfte; kunskap 
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och attityder. Genom att hitta liknande huvudfynd i studiernas resultat kunde 

teman och subteman formuleras. 

 

Studiens svaghet anses vara brist på artiklar inom det perspektiv som valts inom 

ämnet. Dock har de studier som redovisats publicerats under de senaste åren och 

uppnått en väldigt god kvalitet vid granskning. Resultaten har visat sig styrka 

varandra och detta ökar tillförlitligheten. En annan styrka är den jämna 

fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa studier.  

 

6. Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar tydligt betydelsen av utbildning inom detta 

ämnesområde. Har vårdpersonalen en kunskap om att människan är en helhet av 

både kroppslig och själslig karaktär kommer en insikt och en ökad förståelse 

automatiskt att infinna sig. Genom att koppla hela människan till den individuelles 

behov och livssituation kommer vården att kunna utvecklas för denna 

patientgrupp. Med en ökad kunskap kommer synsättet gentemot dessa patienter 

att förändras och det leder till ändrade attityder. Vidare forskning inom detta 

område är av stor betydelse för att få en förståelse över hur komplex människan 

är. Forskningen kan tillämpas inom alla områden i hälso- och sjukvården och inte 

endast i mötet med somatiserande patienter. Efter att ha sammanställt resultat från 

tidigare forskning har författarna kommit fram till att resultatet i denna 

litteraturstudie är lämpligt att använda sig av i den kliniska verksamheten då 

vårdpersonal är i behov av en djupare lärdom om helhetssyn i vården och i mötet 

med alla patienter. 
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BILAGA 1. Klassificering och värdering av studier. 

 

Enligt SBU/SSF nr. 4 (1999, s. 15-16) kommer klassificering och indelning att ske i följande 

grupper: 

- Randomiserad kontrollerad studie ( C ) det vill säga en prospektiv studie där man gjort 

en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

- Prospektiv studie ( P ). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

- Retrospektiv studie ( R ). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med hjälp 

av exempelvis journalhandlingar. 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16) en lång tradition 

och därför kommer kvalitativa studier att inkluderas. 

- Kvalitativ studie ( K ). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerande 

fenomen, till exempel personers upplevelser och erfarenheter. 

Förutom klassificering kommer studiernas vetenskapliga kvalitet att värderas enligt en 

tregradig skala; hög vetenskaplighet (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III): 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet för studier med kvantitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr. 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större 

välplanerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter är tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för 

få patienter och/eller för många 

delstudier, detta ger otillräcklig 

statistisk styrka. Otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall 

samt bristfälligt antal patienter. 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Adekvata statistiska metoder, 

väldefinierad frågeställning samt 

tillräckligt antal patienter.  

 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska metoder. 



 

 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial som är väl beskrivet och 

analyserat med adekvata statistiska 

metoder. 

 

- 

Inadekvata statistiska metoder, 

begränsat patientmaterial som 

är otillräckligt beskrivet samt 

för kort uppföljning. 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod enligt 

SBU/SSF nr. 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. Relevant 

urval samt välbeskriven 

undersökningsgrupp och sammanhang. 

Väldefinierad frågeställning. Metod och 

analys väl beskriven och genomförd, 

resultatet är logiskt och begripligt, god 

kommunicerbarhet. 

 

 

- 

Undersökningsgrupp 

för liten/otillräckligt 

beskriven. Dåligt 

formulerad 

frågeställning. 

Metod/analys ej 

tillräckligt beskriven 

eller bristfällig 

resultatredovisning. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2. Artikelgranskning  

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………… 

                          Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………….  

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

 

  

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □             Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   



 

 

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    

 

  

Kvantitativa studier 

Urval:   Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                              Ja □                 Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall: Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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BILAGA 4. Översiktstabell av inkluderade artiklar. 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

/kvalitet 

Aizarguena, 

Gaminde, 

Grandes, 

Salazar, 

Alonso och 

Sánchez. 

 

(2009) 

Spanien 

Att ta reda på läkares 

attityder till patienter 

med 

somatiseringssyndrom, 

deras upplevelser, 

förväntningar och nyttan 

av de 

kommunikationstekniker 

man föreslog och 

möjligheten att 

genomföra dem. 

Kvalitativ metod.  En 

RCT-studie. Läkare 

delades upp i fyra 

fokusgrupper, där 

deltagare som sedan 

tidigare deltagit i en 

större RCT-studie med 

liknande ämne bjöds 

in. 

Läkare 

n=39 

(Inga 

bortfall) 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Intervjuer skrevs 

ner ordagrant, 

för att sedan 

kodas, 

kategoriseras 

samt 

subkategoriseras.   

Efter RCT upplevdes 

patienternas lidande som 

sant och relationen 

läkare-patient 

förbättrades i båda 

grupperna.  

K I 

Dowrick, 

Gask, Hughes, 

Charles-Jones, 

Hogg, Peters, 

Salmon, 

Rogers och 

Morriss. 

 
(2008) 

England 

Att undersöka läkares 

uppfattningar av 

patienter med 

somatiseringssyndrom, 

samt värdet och hindret 

av att kunna genomföra 

reattributions utbildning. 

Kvalitativ metod. 

Läkare fyllde i 

strukturerad enkät som 

följdes av semi-

strukturerade 

intervjuer. Ett 

teleologiskt delurval 

gjordes. 

Läkare 

n=70 

(Bortfall 4) 

Intervjuerna 

skrevs ner för att 

kunna identifiera 

nyckelfrågor, 

begrepp och 

teman som sedan 

grupperades för 

att skapa en 

begreppsram. 

Ramen 

tillämpades på 

uppgifterna man 

fick fram. 

Enkäten visade att det 

var stressigt att arbeta 

med denna patientgrupp. 

De läkare som hade fått 

utbildning var mer 

positiv över deras 

förmåga att hjälpa 

patienterna. 

Självförtroendet ökade. 

K I 

Frostholm, 

Fink, 

Oernboel, 

Christensen, 

Toft, Olesen 

och Weinman.  

 

(2005) 

Danmark 

Att fokusera på patienters 

sjukdomsuppfattningar 

och effekter av läkares 

kommunikationsförmåga, 

samt hur man behandlar 

patienter med 

odefinierbara sjukdomar. 

Kvantitativ metod 

användes. RCT-studie. 

Interventionsgruppen 

fick delta i ett 

utbildningsprogram 

och kontrollgruppen 

arbetade efter ICD-10.  

Läkare fyllde totalt i 3 

frågeformulär.  

Läkare 

n=431 

(Bortfall 

38) 

Statistiska 

analyser togs 

fram genom 

SPSS och 

STATA. 

Efter utbildning i 

kommunikationsförmåga 

bland läkare ökade 

patienten och läkarens 

tillfredsställelse i 

konsultationen. 

C II 

Garcia-

Campayo, 

Sanz-Carrillo, 

Yoldi-Elcid, 

Lopez-Aylon 

och Monton. 

 
 (1999) 
Spanien 

Att bedöma läkares 

attityder och 

engagemang i vården 

kring patienter med 

somatiseringssyndrom. 

Kvantitativ metod. Ett 

frågeformulär sändes 

ut till läkare från två 

hälsodistrikt. 

Läkare 

n=135 

(Bortfall 

65) 

SPSS samt 

deskriptiv 

statistik (Chi-

square -och t-test 

vid behov). 

De flesta läkare var 

öppna för att behandla 

somatiserande patienter. 

Däremot visade det sig 

att de inte var villiga att 

arbeta med den 

psykologiska delen i 

behandlingen.  

C II 



 

 

Hartmann. 

 

(1989) 

Australien 

Läkare ingick i en 

intervention där kognitiv 

beteendeterapi, KBT, 

användes för att se om 

det skulle förändra 

läkares attityder samt 

identifiera nuvarande 

trosuppfattningar 

gentemot patienter med 

somatiseringssyndrom. 

Kvantitativ metod. En 

modifierad Balint 

grupp skapades och 

delades in i 

experiment och 

kontrollgrupp. Utöver 

diskussionsgruppen 

sändes ett 

frågeformulär ut som 

ifylldes med hjälp av 

en Likert skala.  

Läkare 

n=6 

(Bortfall 1) 

Man observerade 

deltagarna och 

skrev ned 

innehållet i 

diskussionerna. 

Frågeformuläret 

och Likert skalan 

är en del av den 

vidare analysen. 

Statistisk analys 

gjordes med 

hjälp av tvåsidigt 

t-test.  

I stort så känner läkarna 

att attityderna 

förbättrades och att de 

inte längre kände att 

somatiserande patienter 

tog upp för mycket av 

deras tid. Underliggande 

fördomar om dessa 

patienter identifierades 

och sedan ändrades. 

P II 

Hartman, 

Hassink-

Franke, 

Lucassen, van 

Spaendonck 

och van Weel. 

 

(2009) 

Nederländerna 

Att upptäcka läkares 

uppfattningar om hur 

man beskriver 

medicinskt oförklarliga 

symtom för patienter och 

hur relationen mellan 

läkare-patient utvecklas i 

praktiken. 

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupps 

intervjuer. En 

teleologisk 

provtagnings strategi 

gjordes för att öka den 

externa giltigheten av 

befintliga 

uppfattningar bland 

läkare. 

Läkare 

n=22 

(Inga 

bortfall) 

Datan 

analyserades 

efter principerna 

i en konstant 

jämförande 

analys. 

Diskussionerna 

bandades och 

skrevs ner. En 

iterativ process 

användes i 

datainhämtning 

och analys. 

Läkarna tyckte att det 

var svårt att förklara 

symtomen. När patienter 

fortsätter att uppvisa 

oförklarliga symtom 

fokuseras det mer på 

relationen, läkare-

patient. 

K I 

Hyvönen och 

Nikkonen. 

 

(2004) 

Finland 

Att få en översikt över de 

verktyg man använder i 

den psykiatriska vården 

och på vilket sätt de 

används av vårdpersonal 

inom primärvården. 

Kvalitativ metod. 

Läkare och 

sjuksköterskor som 

intervjuades valdes ut 

genom snöbollsurval 

(icke-slumpmässigt 

urval). 

Läkare 

n=7 

 

SSK 

n=22 

 

(Inga 

bortfall) 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Vårdpersonalen i 

primärvården är i sig ett 

viktigt verktyg i 

omvårdnaden av 

patienter med psykisk 

ohälsa. Vårdpersonalens 

egna personlighet och 

attityd visade sig ha stor 

betydelse. 

K I 

Smith, Lyles, 

Gardiner, 

Sirbu, 

Hodges, 

Collins, 

Dwamena, 

Lein, 

Given, Given 

och 

Goddeeris. 
 

(2006) 
USA 

Deras hypotes är att ett 

långsiktigt 

flerdimensionellt 

ingripande från 

primärvården skulle 

förbättra somatiserande 

patienters mentala hälsa.  

Kvantitativ metod. 

Blindstudie med RCT. 

Man samlade 

somatiserande 

patienter som hade 

hög besöksfrekvens 

inom primärvård 

under en tolv 

månaders period. 

Försökspersoner 

randomiserades till 

behandlingsprotokollet 

eller till en sedvanlig 

vård. 

Patienter  

n=200 

(Bortfall 6) 

 

SSK 

n=4 

WHO-CIDI 

intervjuteknik 

för att kunna 

diagnostisera 

med DSM-IV. 

SF-36 indelat i 

skalor samt 

subskalor med 

flertalet andra 

mätningsskalor.  

 

Ett multidimensionellt 

ingripande i behandling i 

primärvården ledde till 

en signifikant förbättring 

i denna patientgrupp. 

C I 

Reid, 

Whooley, 

Crayford och 

Hotopf.  

 

(2001) 

England 

Att undersöka läkares 

attityder gentemot 

oförklarliga symtom och 

somatisering. 

Kvantitativ metod. 

Läkare i en region 

valdes slumpmässigt 

ut och fick 

frågeformulär 

hemskickat och 

respondenternas 

åsikter bandades. 

Läkare 

n=400 

(Bortfall 

116) 

Statistiskanalys 

gjordes med 

hjälp av STATA 

& Mantel-

Haenzel Odds 

ratio. 

Läkare ansåg att 

behandlingen av denna 

patientgrupp är viktig 

dock finns det inte rätt 

strategier för att kunna 

behandla dem. 

C II 



 

 

Ring, 

Dowrick, 

Humphris, 

Davies och 

Salmon. 

 

(2005) 

England 

Att kvantifiera i ett stort 

urval av konsultationer 

mellan läkare och 

somatiserande patienter, 

belysa centrala delar av 

kommunikation och 

därigenom testa specifika 

förutsägelser som följer 

av tidigare kvalitativt 

arbete. 

Kvantitativ metod. 

Observationsstudie. 

Läkarnas samtal med 

patienterna spelades in 

och efter varje 

konsultation fyllde 

läkaren i en checklista 

för att definiera vad 

patienten tog upp. 

Patienternas symtom 

skrevs ned ordagrant 

och kategoriserades 

och kodades.  

Läkare 

n=36 

(Bortfall 6) 

 

Patienter 

n=420 

(Bortfall 

26) 

Ett 

analysschema, 

LCIAS, 

användes. För 

varje kod skrevs 

en frekvens ned 

och jämfördes 

sedan i Wilcoxon 

or Friedman 

tests. 

Studien visade att de 

flesta läkare förklarade 

annat än en medicinsk 

sjukdom. Få läkare 

visade empati. 

Förklaring till 

somatisering bör 

eftersträvas av läkare 

och dessa förklaringar 

bör ingå i patient-, 

läkare interaktionen. 

P II 

Rosendal, 

Bro, 

Sokolowski, 

Fink, Toft och 

Olesen.  

 

(2005) 
Danmark 

Att utvärdera effekten av 

ett mångfacetterat 

utbildningsprogram 

gällande läkares 

inställning till 

somatisering. 

Kvantitativ metod. 

Läkare fick ett 

frågeformulär som 

fylldes i före- samt 

efter utbildning. 

Läkare 

n=43 

(Bortfall 2) 

TELEform. 

Värderna 

jämfördes med 

Chi-square tests 

och Mann-

Whitney`s U 

test. Statistiska 

analyser 

sammanställdes 

med SPSS 10.0 

och STATA SE 

8.0. 

Det påvisades skillnader 

i läkares attityder efter 

utbildning. Läkare kände 

sig mer bekväma i 

behandlingen av 

somatiserande patienter i 

allmänhet. 

C II 

Salmon, 

Ring, 

Dowrick och 

Humphris.  

 

(2005) 

England 

Att se om patienter med 

somatisering ville ha mer 

emotionellt stöd och 

upplysning från sin 

läkare än övriga 

patienter. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie där 

läkare matchades ihop 

med konsekutiva 

patienter.  

Läkare 

n=42 

(Bortfall 8) 

 

Patienter 

n=357 

(Inga 

bortfall) 

Grupperna 

jämfördes med t-

test, Chi-square 

test och analysen 

gjordes sedan i 

HLM 5.05 & 

SPSS 11.0. 

Det visade sig att 

patienterna sökte primärt 

efter ett emotionellt stöd 

jämfört med övriga 

patienter. Däremot väljer 

läkare att inrikta sig 

somatiskt istället för 

emotionellt till denna 

patientgrupp.  

P I 

Wileman, 

May och 

Chew-

Graham. 

 

(2002) 

England 

Att undersöka läkares 

attityder i behandlingen 

av patienter med 

somatiseringssyndrom 

inom primärvården. 

Kvalitativ metod. 

Grounded theory. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med läkare 

Läkare 

n=15 

(Bortfall 3) 

En konstant 

jämförande 

kvalitativ analys 

där det kom fram 

teman som 

vidare 

kategoriserades. 

Det framkom att det 

uppstod problem i 

konsultationen och 

svårigheter för att 

hantera detta ledde till 

en negativ läkare-patient 

relation. 

K I 

Woivalin, 

Krantz, 

Mäntyranta 

och 

Ringsberg. 

 

(2004) 

Sverige 

Att undersöka läkarens 

uppfattning och olika sätt 

att behandla patienter 

med 

somatiseringssyndrom. 

Kvalitativ 

fenomenografisk 

ansats. Semi-

strukturerade 

intervjuer med läkare. 

Läkare 

n=27 

(Inga 

bortfall) 

Fenomenografisk 

ansats. 

Intervjuerna 

bandades och 

skrevs ner 

ordagrant. 

Läkare hade fyra olika 

metoder i behandlingen 

av patienterna. Dock 

behövs mer stöd och 

vidareutbildning för 

ökad kunskap. 

K I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 5. Analys av huvudresultat. 

Författare Huvudresultat Subtema Tema 

Aizarguena, Gaminde, 

Grandes, Salazar, Alonso 

och Sánchez. 

2009  

Spanien 

Somatiseringspatienter 

anses som svåra fall och 

läkare föredrar andra 

patienter i arbetet. 

Läkarnas upplevelser av 

patientgruppen som svår att 

möta 

Människosyn 

Mer relevant utbildning, då 

man anser att det finns för 

lite. 

Kunskapsbehov Aktuell vetskap 

Utbildningsprogram för 

ökad kunskap. 

Insikt efter utbildning Aktuell vetskap 

Dowrick, Gask, Hughes, 

Charles-Jones, Hogg, Peters, 

Salmon, Rogers och 

Morriss. 

2008   

England 

Vill hjälpa patientgruppen 

men vet inte hur. 

Kunskapsbehov Aktuell vetskap 

Utbildning av läkare för 

ökad förståelse av patienter. 

Insikt efter utbildning Aktuell vetskap 

Besvärliga konsultationer. Läkarnas upplevelser av 

patientgruppen som svår att 

möta 

Människosyn 

Trosuppfattningar om 

patienter. 

Förutfattad bild Människosyn 

Frostholm, Fink, Oernboel, 

Christensen, Toft, Olesen 

och Weinman.  

2005 

Danmark 

Kunskapsbrist och 

oadekvata 

behandlingsalternativ samt 

läkares rädsla att missa 

medicinska sjukdomar. 

Kunskapsbehov Aktuell vetskap 

Läkares kunskap efter 

utbildning gör att patienter 

känner sig mer tillfredställda 

i konsultationen.  

Insikt efter utbildning Aktuell vetskap 

Garcia-Campayo, Sanz-

Carrillo, Yoldi-Elcid, 

Lopez-Aylon och Monton. 

1999 

Spanien 

Attityder till patienter med 

somatiseringssyndrom 

Läkarnas upplevelser av 

patientgruppen som svår att 

möta 

Människosyn 

Hartmann. 

1989 

Australien 

Efter utbildning har läkare 

bättre attityder gentemot 

patienter med 

somatiseringssyndrom. 

Insikt efter utbildning Aktuell vetskap 

Hartman, 

Hassink-Franke, 

Lucassen, van Spaendonck 

och van Weel. 

2009 

Nederländerna 

Läkares osäkerhet vad gäller 

symtomens ursprung. 

Kunskapsbehov Aktuell vetskap 

Vikten av en god patient och 

läkare relation. 

Vikten av tillit Aktuell vetskap 

Att förklara för patienten 

genom normalisering. 

Vägleda till acceptans Aktuell vetskap 

Hyvönen och Nikkonen. 

2004 

Finland 

Det viktigaste verktyget och 

grunden i behandling är 

vårdpersonalen själva. 

Vikten av tillit Aktuell vetskap 

Reid, Whooley, Crayford 

och Hotopf.  

2001  

England 

Attityder till patienter med 

somatiseringssyndrom. 

 

Läkarnas upplevelser av 

patientgruppen som svår att 

möta 

Människosyn 

Läkarens antaganden om att 

patienten har personliga 

problem. 

Förutfattad bild Människosyn 

Ring, Dowrick, Humphris, 

Davies och Salmon. 

2005 

England 

Läkares strategier i 

behandling av patienter med 

somatiseringssyndrom. 

Vikten av tillit Aktuell vetskap 

 

 

 

 

 

 

Ger förslag på symtomatiska 

utredningar istället för att se 

den egentliga orsaken. 

Kunskapsbehov Aktuell vetskap 



 

 

Rosendal, Bro, Sokolowski, 

Fink, Toft och Olesen.  

2005 

Danmark 

Läkare har svårt att hantera 

patienter med 

somatiseringssyndrom. 

Läkarnas upplevelser av 

patientgruppen som svår att 

möta 

Människosyn 

Förutfattad bild Människosyn 

Efter utbildning ändrades 

läkares attityder signifikant 

och var mer bekväma i 

patienthanteringen.  

Insikt efter utbildning Aktuell vetskap 

Läkares rädsla att missa 

medicinska sjukdomar. 

Kunskapsbehov Aktuell vetskap 

Salmon, Ring, Dowrick och 

Humphris.  

2005 

England 

Hur läkare påverkas av 

somatiserande patienter. 

Kunskapsbehov Aktuell vetskap 

Smith, Lyles, Gardiner, 

Sirbu, Hodges, Collins, 

Dwamena, Lein, Given, 

Given och Goddeeris. 
2006  

USA 

Vikten av multidimensionell 

utbildning. 

Insikt efter utbildning Aktuell vetskap 

Wileman, May och Chew-

Graham. 

2002 

England 

Attityder och förutfattade 

meningar om patienter med 

somatiseringssyndrom. 

Läkarnas upplevelser av 

patientgruppen som svår att 

möta 

Människosyn 

 

Vikten av en stabil relation. Vikten av tillit Aktuell vetskap 

Liten makt att kontrollera 

konsultationen. 

Kunskapsbehov Aktuell vetskap 

Woivalin, Krantz, 

Mäntyranta och Ringsberg. 

2004 

Sverige 

Läkares attityder och 

arbetssätt gentemot patienter 

med somatiseringssyndrom. 

Läkarnas upplevelser av 

patientgruppen som svår att 

möta 

Människosyn 

Läkares rädsla att missa 

medicinska sjukdomar samt 

valet av strategi beroende på 

patient och situation. 

Kunskapsbehov Aktuell vetskap 

Olika tillvägagångssätt i 

konsultation. 

Vikten av tillit Aktuell vetskap 

 

 


