
 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

En stor del (uppskattningsvis 30%) av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Genom 

införandet av Rehabgarantin garanteras personer med ångest och depression evidensbaserad 

samtalsbehandling bland annat i form av kognitiv beteendeterapi. En enkätundersökning visar  att 

behandlare  inom primärvården i Jämtland ger en behandling som influeras av andra terapeutiska 

inriktningar tillsammans med KBT och att de anser att KBT i sig är en alltför begränsad metod för att 

möta behoven hos primärvårdens patienter. Enkätundersökning visar också att man anser  att 

rehabgarantin främjar samsyn och teamarbete samt att den höjer statusen för samtalsbehandling  i 

jämförelse med andra behandlingsmetoder. När det gäller kostnadseffektivitet ser man både fördelar 

och nackdelar för patienter och verksamheten. Behandlarnas syn på KBT som behandlingsmetod har  

inte förändrats efter rehabgarantins genomförande.  

Patienters uppfattning om innehållet i samtalsbehandlingen stämmer väl överens med behandlarnas 

uppfattning. KBT ansågs vara en adekvat behandlingsmetod. Kunskapen om KBT ökade för de flesta 

under samtalsbehandlingens gång.  De uppfattade sig ha fått lika mycket stöd och insikt som hjälp att 

förändra beteende och tankemönster. För 22 av de 27 patienterna hade den psykiska hälsan förbättrats 

under det senaste året. Med hänsyn tagen till betydande livshändelser som 24 av 27 patienter  upplevt 

torde man ändå våga säga att för dessa patienter hade samtalsbehandlingen haft en i huvudsak positiv 

påverkan på deras psykiska hälsa. 

Bortfallet i enkätundersökningarna är stort och slutsatser kan inte generaliseras till andra  populationer. 
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Introduktion 

Mitt intresse för detta ämne grundar sig i mitt behandlingsarbete på hälsocentral i Jämtland 

under de senaste tio åren. Min upplevelse av att, genom införandet av Rehabgarantin, tvingas 

in i en behandlingsmodell och min ambivalens i samband med det har inspirerat mig att 

utforska ämnet närmare och undersöka mina kollegors uppfattningar och upplevelser. Min 

önskan om att göra patienter delaktiga i vården de får har fått mig att också ställa frågor i 

ämnet till patienter.  

Rehabgarantin omfattar patienter med psykisk ohälsa i form depression, ångest och 

stressrelaterad ohälsa vilka erbjuds kognitiv beteendeterapi (KBT) alternativt interpersonell 

psykoterapi. Patienter med långvarig smärta omfattas likaså av Rehabgarantin och dessa 

erbjuds multimodal rehabilitering. Denna patientgrupp har dock huvudsakligen lämnats 

utanför detta arbete.  

KBT  är ett samlingsbegrepp, ett ”paraply”, för en uppsättning teorier och tekniker baserade 

på inlärningsteori och kognitiv teori där tonvikten kan placeras olika. De olika delarna under 

paraplyet kompletterar snarare än konkurrerar med varandra.  Terapeuter med olika bakgrund,  

t ex psykodynamisk eller beteendeterapeutisk, väljer i det praktiska arbetet att hålla sig under 

de delar av paraplyet som  de känner sig kompetenta i och bekväma med. Några kan röra sig 

under hela paraplyet. Det varierar emellertid i vilken utsträckning terapeuten arbetar med 

klassisk funktionell analys, exponeringstekniker eller bearbetning av förvrängda tankar, 

grundläggande uppfattningar och attityder (Kåver, 2006).  

 

Bakgrund  

Mellan 20 och 40 procent av befolkningen bedöms lida av någon form av psykisk ohälsa. 

Cirka 30 procent av de som söker hjälp hos primärvården lider av psykisk ohälsa. Den 

vanligaste orsaken till sjukskrivning är sjukdomar i rörelseorganen och den näst vanligaste är 

psykiska diagnoser. Sjukskrivning till följd av psykiska diagnoser fortsätter att öka och 
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uppgår till 35 % för kvinnor och 25 % för män. Sjukskrivningar vid dessa diagnoser pågår i 

genomsnitt mellan 200 och 350 dagar (Sveriges kommuner och landsting, 2008).  

Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla 

åldrar. Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män beräknas någon gång i 

livet att få en behandlingskrävande depression. Siffrorna varierar mellan olika undersökningar 

beroende på hur man avgränsar begreppet  depression. Även ångestsyndrom är vanligt 

förekommande. Uppskattningsvis drabbas 25 % av befolkningen någon gång i livet av ett 

ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2010).  

Köns- och genusskillnader är vanliga inte bara när det gäller risken att drabbas av 

ångestsyndrom utan också när det gäller symtom och förlopp. Detta innebär att man kan 

förvänta sig olika långtidsutfall hos män respektive kvinnor, vilket är viktigt att ta hänsyn till 

vid utvärdering av behandlingseffekter (Leibenluft,1999). 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i jämförelse med andra behandlingsmetoder vid ångest 

och depression 

Det finns en betydande spänning inom psykoterapiområdet vad gäller definitionen av 

psykoterapi och huruvida den kan likställas och jämföras med en medicinsk intervention eller 

om den ska ses som något distinkt annorlunda. Inte sällan speglar denna diskussion även 

skiljelinjer mellan olika terapiformer, då beteendeinriktade och kognitiva terapiformer hittills 

oftare förekommit i medicinska sammanhang och även direkt jämförts med farmakologisk 

behandling. Inte sällan har detta inneburit att det främst varit korttidsterapier som prövats och 

etablerade långtidsbehandlingar som exempelvis psykoanalys saknar till stora delar evidens i 

form av randomiserade kontrollerade studier. Inte sällan förs diskussioner om huruvida det 

går att jämföra psykoterapeutiska och farmakologiska interventioner särskilt vad gäller 

långtidseffekter. Viss evidens finns för att långtidseffekter uppnås efter avslutad psykologisk 

behandling, även om detta främst gäller KBT (SBU, 2004; SBU, 2005).  

Det finns tusentals studier där KBT prövats men endast ett begränsat antal som gäller 

psykodynamisk terapi (PDT). Således finns det flera psykiska  sjukdomstillstånd där PDT inte 

prövats vilket gör att behandlingsmetoden vare sig kan rekommenderas eller uteslutas. Det är 

värt att betona att en stor del av det forskningsstöd som finns för psykologisk behandling 

gäller specifika sjukdomstillstånd (t.ex. social fobi) och terapier med en uttalad intention att 
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vara verksamma på det specifika tillståndet samt terapier med metoder som anpassats för att 

vara verksamma för ett visst tillstånd. Detta kan tyckas självklart, men i takt med att 

kunskapen om den psykiska ohälsan har ökat, inte minst vad gäller diagnostik, har även 

behandlingsmetoderna specialiserats. För att ta ett konkret exempel skiljer sig KBT-

behandling av paniksyndrom från behandling av tvångssyndrom. I verkligheten ser man dock 

ofta blandtillstånd, vilket innebär att de flesta behandlare måste lära sig att kombinera 

metoder och skräddarsy dem utifrån patientens behov. Enligt psykodynamisk expertis ligger 

en möjlig förklaring till det begränsade stödet för PDT i det faktum, att behandlingsmetoden 

inte i samma utsträckning anpassats efter de störningar man arbetar med. Senare och 

pågående studier visar att en sådan anpassning kan vara en framkomlig väg för att stärka 

PDT:s forskningsmässiga grund (Socialstyrelsen, 2007).  

Leichsenring et al (2009) jämförde behandlingsresultatet mellan  korttidspsykoterapi med 

psykodynamisk inriktning  och KBT hos patienter med generaliserat ångestsyndrom. 

Sammanlagt femtiosju patienter randomiserades till endera behandlingen. Behandlingarna 

följde en given manual om upp till trettio sessioner (en per vecka).  Resultatet skattades av 

oberoende personal som inte visste vilken behandling den enskilde patienten fått. Instrumentet 

som användes var Hamilton Anxiety Rating Scale. Skattningen genomfördes vid 

behandlingens slut och sex månader därefter. Resultatet visade att både KBT och 

psykodynamisk korttidsterapi medförde signifikanta, stora och stabila förbättringar när det 

gällde ångest och depressionssymtom. Inga signifikanta skillnader noterades mellan de olika 

behandlingsmodellerna. Resultatet visar att både KBT och psykodynamisk 

korttidspsykoterapi är ändamålsenlig och fungerande för patienter med generaliserat 

ångestsyndrom.  

En i huvudsak kvantitativ studie visar att KBT I kombination med medicinering är det 

överlägsna behandlingsupplägget för patienter med egentlig depression. Den största fördelen 

jämfört med att behandlas enbart med mediciner var att risken för återfall i depression 

minskade (Petkovic & Tupkovic, 2007). 

En studie sattes upp med avsikten att mäta vilka faktorer i terapin som är verksamma. 

Materialet bestod av inspelade sessioner från sjuttioen patienter med utmattningssyndrom i 

primärvården. Samtalsbanden analyserades och kategoriserades av oberoende bedömare. 

Kategorierna var KBT respektive rådgivande samtal. Hypotesen var att de två kategorierna 

skulle vara lätta att identifiera och skilja åt och att den terapeutiska alliansen skulle ha stor 



 

4 

betydelse för utfallet. Behandlingsutfallet bedömdes utifrån patienternas självrapporterade 

utmattningssymtom sex månader efter behandling.  Resultatet visade att det fanns 

överlappningar mellan de två behandlingsmetoderna även om de gick att särskilja. Den enskilt 

mest betydelsefulla faktorn som predicerade utfall var känslomässig bearbetning inkluderande 

att erkänna, uttrycka och acceptera känslomässigt obehag (Godfrey, et al, 2007). 

Kombinationsbehandling med KBT och antidepressiv medicinering, i form av SSRI-preparat,  

jämfördes med endera KBT eller farmakologisk behandling med SSRI-preparat när det gäller 

paniksyndrom. Studien syftade också till att jämföra SSRI och KBT med varandra. 

Etthundrafemtio patienter med diagnostiserat paniksyndrom fick KBT, SSRI-preparat 

alternativt en kombinationsbehandling innehållande KBT och SSRI. Resultatet följdes under 

nio månader och de som fick farmakologisk behandling hade inte avslutat denna vid 

uppföljningen. Resultatet visade att både ”mono-behandlingarna” och 

kombinationsbehandlingen visade sig vara effektiva för paniksyndrom. Vid uppföljningen 

framkom att kombinationsbehandlingen var överlägsen KBT. Skillnaden i effekt för 

kombinationsbehandlingen jämfört med SSRI var liten. Skillnaden mellan SSRI och KBT 

som monobehandling var också liten (van Apeldoorn, et al 2008).  

Etthundratre patienter med panikångest undersöktes med avseende på deras uppfattning om 

farmakologisk behandling respektive KBT-behandling. KBT uppfattades lättare att acceptera 

och förmodades ha bättre effekt på lång sikt. De flesta patienterna hade KBT som 

förstahandsval inför behandlingsstart. Patienter som medicinerade var lika positiva till båda 

behandlingsalternativen medan patienter som inte medicinerade föredrog KBT framför 

farmakologisk behandling. Tidigare psykoterapierfarenhet var inte lika tydligt relaterad till 

uppfattning om behandling. Mätning efter behandling visade att både monobehandling i form 

av KBT eller SSRI och den kombinerade behandlingen i form av KBT och SSRI var effektiva 

behandlingsmetoder för panikångest. En uppföljning visade att kombinationsbehandlingen var 

klart överlägsen KBT. Skillnaden mellan kombinationsbehandling och SSRI samt mellan 

SSRI och KBT var liten (Deacon och Abramowitz,2005).  

Roy-Burne et al (2004) implementerade och undersökte effektiviteten hos en 

kombinationsbehandling innehållande farmakologisk behandling och interventioner från 

KBT-området med sedvanlig behandling i primärvården. Tvåhundratrettiotre patienter 

randomiserades till sedvanlig behandling eller till en skräddarsydd behandlingsserie av upp 

till sex KBT-sessioner under tolv veckor samt upp till sex uppföljningssamtal per telefon 
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under nio månader och farmakologisk behandling som distriktsläkarna erbjöd och utformade i 

samråd med psykiater.  KBT-sessionerna genomfördes av en beteendevetare med utbildning i 

KBT. Slutsatsen var att evidensbaserade KBT-interventioner och farmakologisk behandling 

enligt en kollaborativ behandlingsmodell och med en beteendevetare är användbar och ger 

signifikant bättre resultat än sedvanlig behandling för patienter med paniksyndrom som 

vårdas i primärvården.  

 

Nationella riktlinjer 

 En mycket stor andel av personerna med depression och ångestsyndrom söker vård och får 

behandling i första linjens vård, till exempel primärvården. Det är viktigt att man har en 

organisation med stor tillgänglighet, så att personer som söker vård snabbt kan få en första 

bedömning. Tillgänglighet innebär både rent fysisk tillgänglighet, som telefontillgänglighet, 

öppethållande bemanning och personalorganisation, men också bemötande, dialog, respekt 

och inlevelseförmåga. 

Sjukdomsförloppet vid depression och ångestsyndrom är växlande med risk för återfall eller 

nya episoder. I vissa fall kan tillstånden vara mycket långdragna eller kroniska. Därför krävs 

god kontinuitet under hela sjukdomsförloppet som en förutsättning för god vård över tid.  

 

Utöver stor tillgänglighet och god kontinuitet behöver hälso- och sjukvården kunna  erbjuda 

sammansatta vårdåtgärder. Detta innebär att hälso- och sjukvården erbjuder olika 

evidensbaserade behandlingsåtgärder och konsultationsinsatser, genomförda på ett 

strukturerat sätt av personer med den kompetens som krävs. 

Rekommendationen om ett effektivt omhändertagande av vårdsökande inom första linjens 

vård innehåller flera komponenter som ställer krav på resurser, och på hur vården bör 

utformas för att kunna möta patientgruppens behov.  

Socialstyrelsen betonar  att en första bedömning med hög tillgänglighet,  god kontinuitet 

under hela vårdförloppet (vilket inkluderar samverkan mellan primärvården och psykiatrin),  

interventioner med sammansatta vårdåtgärder, anpassade till den enskildes behov och 

utformade enligt principerna för stegvis vård och en vårdstruktur som främjar ett effektivt 

omhändertagande är centrala i ett effektivt omhändertagande i första linjens vård. För att 

vårdåtgärderna ska ge avsedd effekt krävs tillgång till personal med adekvat kompetens 
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Socialstyrelsen har rangordnat psykologisk behandling, framför allt KBT, högt vid i princip 

alla lindriga och medelsvåra former av depression och ångestsyndrom. Huvudskälet till detta 

är den goda till mycket goda effekt på symtom och funktionsnivå som KBT har både på kort 

och på lång sikt. Socialstyrelsen är medveten om att det råder stor brist på personal med 

adekvat kompetens. Rekommendationerna ställer krav på att varje landsting och region gör en 

analys av nuläget när det gäller tillgång till personal med rätt kompetens och hur man 

utformar effektiva behandlingar.   

Målet med behandling av egentlig depression och ångestsyndrom är tillfrisknande, vilket inte 

bara innebär frihet från symtom utan även återgång till tidigare funktionsnivå, det vill säga 

återgång till exempelvis skola eller arbete, samt återvunnen social funktion och livskvalitet. 

Ett annat viktigt mål är att minska risken för återinsjuknande. Dessa mål kan uppnås för det 

stora flertalet personer om de tillgängliga behandlingsmöjligheterna utnyttjas konsekvent 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

 Psykosocial behandling 

Begreppet psykosocial behandling inrymmer dels behandling som enda insats eller som 

tillägg till annan behandling, dels insatser med olika målsättningar, ofta som del i ett vidare 

behandlingssammanhang.  

Psykosocial behandling innefattar olika slags psykoterapi (individ, par, familj, grupp), 

motiverande behandling samt krisbehandling vid livshändelser, livsförändring). Behandlaren 

kan även ha kontakt med anhöriga, närstående, vårdgrannar, ge råd och information samt 

förmedla olika psykosociala insatser. 

Kriterier för psykosocial behandling har definierats i samband med riktlinjer för missbruks- 

och beroendevård:  

• Evidenskriterium (avser systematiska och teoretiska metoder med stöd i forskning)  

• Intentionskriterium (avsikten att hjälpa människor till förbättring vid definierade problem, 

att vidmakthålla förändring)  

• Kompetenskriterium (utövaren av behandlingen skall ha lämplig kompetens)  
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• Kriterium om terapeutisk kontext (praktik som utövas inom en verksamhet som är anpassad 

för terapeutiska och behandlande aktiviteter)  

Behandlingen riktas mot den enskildes psykologiska och sociala (psykosociala) livssituation 

med uttalat fokus på aktuellt problemområde, till exempel ångest, depression, stress, 

beroende. Behandlingen syftar främst till att påverka motivation, beteende, attityder, känslor 

och tankar med uttalat fokus på den enskildes problemområde (Socialstyrelsen, 2007) .  

 

Psykologisk behandling i primärvården 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer särskiljer psykologisk behandling, som primärt kan gälla 

patologi och behandling av specifika sjukdomstillstånd, från psykoterapi, som ofta fokuserar 

på anpassning och personlig utveckling och som inte alltid ryms inom hälso- och sjukvårdens 

ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2010). 

Socialstyrelsen konstaterar att den psykiska ohälsan hos befolkningen utgör ett viktigt område 

för primärvården.  Visserligen finns tecken på att det psykiska välbefinnandet ökat något de 

senaste åren men andelen individer som upplever någon form av psykisk ohälsa är hög 

(Socialstyrelsen, 2007).  

Primärvårdens möjligheter att erbjuda en kunskapsbaserad vård vid psykisk ohälsa är 

otillräckliga. Det är en brist på resurser likväl som adekvat kompetens. Från primärvården 

efterfrågas fler kuratorer, psykologer och psykoterapeuter (Socialstyrelsen, 2007).  

Primärvården ansvarar för öppen och grundläggande vård till alla oavsett sjukdom, ålder eller 

patientgrupp. Lättare och medelsvår psykisk ohälsa bör därför tas om hand av primärvården 

medan allvarlig psykisk ohälsa bättre hanteras av den specialiserade psykiatrin 

(Socialstyrelsen, 2007).  

I Socialstyrelsens undersökning (2007) dominerade kognitiva och beteendeterapeutiska 

insatser vad gäller samtalsbehandling (54%) inom primärvården. Dessa delades  upp i 

kognitiv beteendeterapi, kognitiv terapi och beteendeterapi men i dag räknas dessa ofta 

tillsammans in under paraplybegreppet KBT enligt internationell praxis. De andra 

psykoterapiformerna som Socialstyrelsen  identifierar, och också legitimerar, är 

psykodynamisk terapi (PDT) och familjeterapi.  
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En ”teamapproach” är särskilt viktig inom primärvården där snabba beslut måste fattas och en 

mångfacetterad problematik ofta förekommer. Grundläggande utbildning i evidensbaserad 

behandlingsmetodik behövs för att teamet ska kunna arbeta mot samma mål (Andersson, 

2007).  

En möjlig risk med spridningen av evidensbaserad samtalsbehandling (t.ex. KBT) till 

primärvården är att denna ofta är specialiserad för vissa sjukdomstillstånd av svårare karaktär 

än de problem som förekommer i vårdcentralsmiljö. En metodutveckling av kortare insatser 

och även behandlingsmetoder som visar sig fungera på bred front och vilka baseras på 

gemensamma inslag i evidensbaserade behandlingar kan bli aktuella för att möta 

primärvårdens behov (Barlow et al., 2004).  

 

Rehabiliteringsgarantins införande 

Rehabgarantin är en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner 

och Landsting som syftar till att vissa patientgrupper ska erbjudas evidensbaserade och 

medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma en återgång i arbete.  En av de 

diagnosgrupper som omfattas är lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa.  Individer med 

sjukdom där det finns behandlingsformer med evidens för återvunnen arbetsförmåga ska 

garanteras skyndsam behandling inom ramen för det övergripande kravet på god vård på lika 

villkor som följer av  Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763 § 2).  

Rehabgarantin avser tillgänglighet i följande delar:  

- Medicinsk bedömning och ställningstagande till om patientens tillstånd innebär att 

han/hon skulle ha nytta av medicinsk behandling/rehabilitering   

- Att påbörja och genomföra behandling/rehabilitering  

- Regeringen har avsatt medel för Rehabgarantin för 2009 med 600 miljoner kronor och 

för 2010 med 1 miljard kronor. Av dessa medel ska 40 miljoner årligen avsättas för 

forskning. Landstingen får del av dessa medel med en fastställde ersättning per patient 

som påbörjat rehabiliterings- eller behandlingsinsatserna inom ramen för angivna 

utgångspunkter. Ersättningen per patient och för påbörjad eller genomförd behandling 

uppgår till 10 000 kronor för kognitiv beteendeterapi vid lätt eller medelsvår ångest, 

depression eller stress. Utöver detta får landstingen ett 25 procentigt påslag på den 
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beräknade kostnaden. Ersättningen som landstingen får ska användas till 

organisatoriska förändringar eller andra nödvändiga förberedelser för en fullt utbyggd 

rehabiliteringsgaranti 

 Utgångspunkten för vad som, i Rehabgarantin, ska betraktas som evidensbaserade, 

medicinska behandlings- och rehabiliteringsinsatser är Statens beredning för medicinsk 

utvärderings (SBU) rapporter eller motsvarande internationella systematiska 

sammanställningar med evidens för att återfå arbetsförmågan. (Regeringskansliet och 

Sveriges kommuner och landsting, 2009). 

 Evidens är en term som används om sådan kunskap, teknik, behandling eller vård som har 

stöd i vetenskaplig forskning (Egidius, 2008).  

 

Rehabiliteringsgarantins resultat 2009 

Under 2009 har landstingen tillsammans genomfört eller påbörjat 26 340 KBT-behandlingar.  

Landstingen har tillsammans genomfört åtgärder för 112 % av de pengar regeringen avsatte, 

det vill säga landstingen har tillsammans producerat fler åtgärder än vad regeringen avsatt 

resurser till. Det landsting som genomfört flest åtgärder är Jämtland som ansökt om 189 % av 

sin avsatta ersättning. Den generella bilden är att tillgången till KBT-kompetens i 

primärvården är större än förväntat. Skillnaden mellan landstingen är dock stor. För att öka 

tillgången till KBT utbildar samtliga landsting personal eller planerar utbildningar (Sveriges 

kommuner och landsting, 2010).  

 

Primärvårdens organisation i Jämtland 

Jämtlands läns landsting omfattar åtta kommuner med sammanlagt 126 000 invånare. Antalet 

hälsocentraler är sammanlagt 29.  Primärvården i Jämtland befinner sig i omstrukturering då 

Hälsovalet införs from 2010-01-01.  

Psykosociala enheter (PSE)  inrättades i primärvården mitten av 1990-talet.Utbyggnaden har 

skett stegvis. Syftet med verksamheten är att tidigt möta invånarnas primära behov av 

psykosocialt förebyggande insatser. Allmänt gäller att förstärka primärvårdens basala 

omhändertagande med en humanistiskt orienterad verksamhet genom att tillföra ett 
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psykologiskt förståelseperspektiv. Detta sker genom tillförande av psykologisk kompetens, 

social kompetens och psykiatrisk kompetens genom att inrätta tjänster för psykologer, 

kuratorer och specialistsjuksköterskor i psykiatri (interna styrdokument).  

 

Uppdrag till PSE 

Att göra stöd och behandling vid psykisk ohälsa lättillgängligt för de människor, i åldrarna 18 

år och uppåt,  som bor inom hälsocentralens geografiska upptagningsområde (från och med 

2010-01-01 inklusive övriga listade patienter). Stöd och behandling ges i individuella samtal, 

i par- och familjesamtal samt i grupp. Åtagandet innebär samtalsbehandling vid kriser, 

ångestproblematik, nedstämdhet, psykosomatiska besvär, stressrelaterad problematik, att 

medverka vid rehabilitering samt att ge handledning och konsultation till personal inom 

primärvård och kommunal verksamhet (interna styrdokument).  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka upplevelser och uppfattningar hos 

behandlare och patienter av samtalsbehandling inom ramen för Rehabgarantin. 

 

Frågeställningar:       

                   - anser behandlare inom primärvården att Rehabgarantin erbjuder möjligheter att            

                      förbättra vården för patienter med ångest, depression och stressrelaterad ohälsa    

                   - i vilken utsträckning har Rehabgarantin format och präglat arbetssätt och    

                     arbetsmetoder 

                   - i vilken utsträckning är KBT-behandlingen som ges strikt (manualbaserad) eller                          

                     en del av ett eklektiskt behandlingsupplägg  

       - hur uppfattar patienterna den KBT-behandling som ges 
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Metod 

För att besvara mina frågeställningar och uppnå mitt syfte har jag valt en enkätundersökning 

med i huvudsak kvantitativ metod. Inslag av kvalitativ metod finns i de öppna frågorna och 

möjligheten att kommentera. Undersökningen genomfördes med två enkäter som jag själv 

konstruerat med frågor formulerade utifrån mina frågeställningar och min förförståelse av 

ämnet och verksamheten.  

 

Urval 

 Sökning av relevant litteratur till bakgrund har genomförts med exklusion av artiklar skrivna 

före 2000. En äldre artikel (1999) har tillåtits i diskussionsavsnittet. Sökningar har genomförts 

i databaserna PsycInfo och Medline (PubMed) med sökorden cbt (cognitive behavioural 

therapy), depession, anxiety, primary care och treatment outcome. Sökorden har använts 

enskilt och i olika kombinationer.  Litteraturdelen har beskurits kraftigt och har endast för 

avsikt att belysa bakgrunden till ämnet. Redovisningen av litteratur har inga anspråk på att 

vara heltäckande.  

Informanterna i min undersökning utgör ett subjektivt urval. Detta innebär att jag haft en idé 

om att dessa respondenter har något intressant att säga om det ämne jag undersöker. Jag har 

valt respondenter utifrån deras erfarenhet och kompetens. Urvalet är på detta sätt att beteckna 

som strategiskt. Även om urvalet inte är slumpmässigt har jag försökt minimera bias genom 

att göra ett ”totalurval” under en viss tidsperiod. Patientenkäten har distribuerats till samtliga 

aktuella patienter under ett år inom ett givet upptagningsområde. Behandlarenkäten har 

skickats till samtliga, nu anställda,  behandlare inom primärvården Jämtland.  

 

Procedur 

Enkätstudie - behandlare 

Enkät med delvis öppna frågor har distribuerats till samtliga behandlare inom primärvården, 

Jämtland (bilaga 1). Dessa utgörs av psykologer, socionomer och specialistsjuksköterskor i 

psykiatri.  Sammanlagt 26 individer fördelade på 8 primärvårdsområden med 29 
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hälsocentraler. Påminnelse sändes vid ett tillfälle via gemensam e-post-adress. Svar har 

inkommit från 16 behandlare således en svarsfrekvens på  61,5 % och därmed ett bortfall på 

38,5 %. Enkäten återfinns som bilaga 1.  

Enkätstudie -  patienter 

48 enkäter distribuerades till patienter som genomgått samtalsbehandling inom ramen för 

Rehabgarantin. Dessa utgjorde samtliga patienter som registrerats under 2009 med undantag 

för de som fortfarande har en pågående samtalsbehandling vid undersökningstillfället. 

Samtliga dessa patienter tillhör upptagningsområdet för PSE, Krokoms hälsocentral, 

Jämtland. En påminnelse distribuerades. Sammanlagt inkom 27 svar. Detta ger en 

svarsfrekvens om 56 %, bortfallet uppgår till 44 %. Enkäten återfinns som  bilaga 2. 

Analys 

All bearbetning av enkäter har skett manuellt. Då undersökningen är i liten skala och antalet 

informanter lågt när det gäller båda enkäterna presenteras resultatet i enkel text så långt 

möjligt. Patientenkäterna innehåller få kommentarer och dessa redovisas därför genomgående 

som citat. Behandlarenkäternas kommenterande svar lästes förutsättningslöst med syftet och 

frågeställningarna i åtanke.  Dessa kommentarer fördes samman i kategorier som benämnts 

utifrån sin karaktär. Kommentarerna redovisas i sin helhet i texten. Undantag har endast gjorts 

för en handfull kommentarer av karaktären ”vet ej” som plockats bort.   

Skattningar hölls så rena som möjligt, oftast med värden endast på ytterdelen av skalan så fria 

från mellanbegrepp som möjligt. Svar som markerats på linje har omvandlats till numeriska 

värden. Detta har gjorts genom att linjen mätts upp och delats in i siffervärden. Heltal och 

”halvsteg” däremellan har använts vid omvandlingen.  

 

Etiska överväganden 

Principer om konfidentialitet har noga beaktats. Patientenkäten kompletterades med ett 

följebrev där respondenterna informerades om detta (bilaga 3). Enkäternas har utformats på 

ett sådant sätt att individer inte ska kunna särskiljas, detta gäller för båda enkäterna. Inga 

personliga uppgifter som arbetsplats, kön eller ålder efterfrågas. Sekretessfrågan har noga 

övervägts och tillstånd från primärvårdschef har inhämtats. Då arbetet förutom att vara en 

uppsats också kan ses som en verksamhetsuppföljning har tillvägagångssättet ansetts 
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acceptabelt ur sekretesshänseende och granskning av etisk kommitté har ej ansetts 

nödvändigt. Efter slutförande och redovisning av arbetet kommer patientlista och annat 

originalmaterial att förstöras. 

 

Resultat  

Redovisning av enkätdata från behandlarenkät. Svar redovisade med text:  

 Fråga 1.  Vilken behandlarkategori tillhör du?  

Rehabgarantin identifierar fyra olika behandlarkategorier. Av respondenterna var sex st 

legitimerade psykologer varav ingen med KBT - inriktning. Fem st var behandlare med 

adekvat grundutbildning och med påbyggnadsutbildning i KBT (eller IPT) som motsvarar en 

grundläggande psykoterapiutbildning.  Tre st var behandlare med adekvat grundutbildning 

med påbyggnadsutbildning om minst 7,5 högskolepoäng. Två respondenter hade inte besvarat 

frågan. 

Fråga 3. Vilka övriga (förutom KBT) psykoterapeutiska metoder/teorier använder du dig 

vanligen/ofta av? Samtliga respondenter har besvarat frågan.  

Psykodynamiska influenser Psykodynamisk teori, , korttidsterapi på psykodynamisk bas. 

Korttidspsykoterapi – dynamisk Fokuserad korttidsterapi (Mann), Psykodynamiska teorier 

Psykodynamisk korttidsterapi korttidsterapi på psykodynamisk bas Växlar inlärningsteori – 

psykodynamisk förankring dynamiskt och utvecklingspsykologiskt tänkande bildterapi,  

bildpsykoterapi 

Kognitiva/beteendeterapeutiska influenser Schematerapi, ACT, mindfulness,  schematerapi, 

dialektisk beteendeterapi, mindfulness, beteendeterapi (exponering och responsprevention vid 

OCD) , KT, kognitiva tekniker, kognitiva teorier 

Format att arbeta i Gruppverksamhet, individualterapi, parterapi, socialt nätverk att  ta stöd 

av.  

Övriga influenser: Systemteori. Systemteori. Mycket av psykologi, psykopedagogik, 

förklaringsmodeller utifrån olika sjukdomstillstånd och diagnostik. Motiverande samtal. 

Kristeorier, systemteorier, pedagogik, lösningsfokuserat/korttidsterapi, allmänt stödjande, 
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empatiskt, jagstrukturerande inslag. Anknytningsteori, relationell teori , tittar mkt på 

anknytning. Lösningsfokuserat, IPT, existentiell, jag - strukturerande, kristerapi, jagstödjande 

samtal, rådgivning, existentiell terapi, kristerapi, jagstödjande samtal, rådgivning, existentiell 

terapi. Affektivt tänkesätt, kristeoretiska teorier och tänkande, anknytningsteori. EMDR (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing), BK, avslappning. Lösningsfokuserat. 

Pedagogiska metoder, kristeori. Neuropsykiatrisk  kunskap, jagstrukturerande metoder, 

interpersonell terapi. Psykoedukativ metod, rådgivning. 

Övriga kommentarer: Använder alla de metoder, tillvägagångssätt som kan möta patienten 

där den befinner sig just nu. Alla tänkbara metoder  som faller inom begreppet vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Svårt att avgränsa området. 

Fråga 4. Vilket eller vilka begrepp tycker du bäst karakteriserar den samtalsbehandling du 

ger? Samtliga respondenter har besvarat frågan.   

Eklektisk Eklektisk som övergripande begrepp. Eklektisk. Eklektisk Psykodynamiskt med 

inslag av KBT, socialt stöd, samverkan med andra, Psykodynamisk inriktning med kognitiva 

inslag. Psykosocialt behandlingsarbete med fokus på samtal. ej manualstyrd utifrån diagnos, 

Konkreta metoder Historia-nu-framtid. Inrikta sig på lösningar i framtiden. Strävar att arbeta 

utifrån ett salutogent perspektiv dvs vad skapar eller upprätthåller god hälsa. Fokuserad, här 

och nu- framåt, Sokratisk frågeteknik. Psykoedukation. Analys /reflektion Ett sokratiskt 

förhållningssätt. Kognitivt inriktad. Psykopedagogik, kognitiva tekniker. Lyssna aktivt, 

struktur, tydlighet Aktivitet – tydlighet Fokus. Avgränsa problematiken. Hur ser det ut i 

dagsläget – vad förde pat hit – oavsett om detta beskrivs som livsmönster/regler eller i termer 

av upprepningstvång. Utifrån frågeställningen och den förändring som sker plockar jag in 

olika teman. Nästan alltid familjekarta med reflektion. Jagstärkande och symtomreducerande, 

insiktsfrämjande, fokuserad, korttidsperspektiv. coping, acceptans, relationell, 

lösningsfokuserad, terapeutisk allians 

Individanpassad behandling Anpassar behandlingen efter det problem pat har. Diagnostik av 

pats struktureringsgrad avgör bemötande. Försök att hitta bästa interventionen utifrån 

patientens  person och problematik. Anpassad till pats behov/problem individinriktat En 

blandning av olika utifrån vad pat behöver Beror på språk och önskemål. flexibel utifrån pats 

behov och resurser, 
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Fråga 5. Vilka fördelar kan du se med rehabgarantin när det gäller patientnytta? Samtliga 

respondenter har besvarat frågan. En respondent har svarat vet ej.  

Teamarbete med holistisk syn Möjligen att det har lett till att man på hc har sittningar mer 

regelbundet med olika yrkesgrupper kring patienten. Bättre möjligheter för ett holistiskt 

synsätt inom primärvården.  Personal på hc ”tvingas” samarbeta mer. Teamtanken med 

holistisk syn. Olika yrkeskategorier ger en mer komplex bild. Helhetssynen, människan är en 

bio-psyko-social varelse Teamarbete och helhetsperspektiv. Teamarbete, att gemensamt hitta 

bra behandlingsmetoder. Salutogent perspektiv. Att flera yrkesgrupper samarbetar och har 

gemensamma mål. Alla pat får en mer sammanhållen behandling av alla inblandade.  

Konkret patientnytta Minskar risken för långtidssjukskrivning, minskar risken för att hamna 

mellan stolarna i vården. Riktade insatser under begränsad tid för att få pat att kunna återgå 

i arbete eller undvika fortsatt sjukskrivning. Vissa som är ”bortglömda” kommer ut i arbete 

och får hjälp. Nyinsjuknad får hjälp/uppmärksamhet snabbare. Pat känner trygghet 

Samtalsbehandlingens status Sätter fokus på samtal som behandlingsmetod, ökar 

effektivitetstänkande och evb-tänkandet även för andra teorier än KBT. Det är bra. Pat har 

rätt att få rehabilitering, samtalsbehandling får en högre status i valet av behandlingar.  En 

acceptans hos patienter vårdgivare allmänhet att samtalskontakt är verksamt – nödvändigt. 

Styr mot betydelsen av samtalsterapi och samverkan. Samtal före behandling. Snabb hjälp. 

Att samtalsbehandlingen är huvudspåret i behandlingen vilket är det patienten efterfrågar.  

 

Fråga 6.Vilka nackdelar kan du se? 15 respondenter har besvarat frågan varav en svarat vet ej. 

Styrning till metod För ensidigt med KBT när den behandlingsmetoden inte är tillräcklig. Pat 

kan riskera att lämnas med sin problematik  alltför tidigt. För fokusinriktad på KBT. KBT 

räcker inte som behandlingsmetod. Det behövs ett bredare spektrum av behandlingsmetoder 

för att pat ska få en adekvat behandling. Alla pat tvingas in i en metod vilket knappast är 

gångbart. Som legitimerad är man personligt ansvarig för sin behandling under 

Socialstyrelsen – man måste välja metod själv. Många faktorer samspelar. Alla pat tvingas in 

i en metod vilket knappast är gångbart. Som legitimerad är man personligt ansvarig för sin 

behandling under Socialstyrelsen – man måste välja metod själv. Många faktorer samspelar. 

Riktlinjer  för metod- och manualstyrda. Man utgår från randomiserade studier istället för 

forskning på den psykosociala verklighetens patienter på en hc. Det byggs upp förväntningar 



 

16 

på ”mirakelbehandling/mirakelbehandlare” även för patienter med årslånga problem. Ökar 

polariseringen mellan olika teorier, ger utrymme för mer ”kamp” genom detta. Det blir 

ytterligare aktörer. Att vi inte ger teamarbetet den kvalitet det behöver.  

Ekonomi/prioriteringar Att ekonomin går före prioritering utifrån tillståndets svårighetsgrad. 

Tidsbegränsat, vad händer sedan? Stelbent administration ibland. Människor kan bli mer 

utsatta. Patienter tas upp som multimodala för att de ger pengar inte för att de behöver det. 

Ekonomi får inte bli ett alltför stort styrmedel. I vissa fall ineffektiva  möten teamträffar som 

skulle kunna användas till pat. arbete. Styrning av metod (KBT) + mål att få ut pat i arbete. 

Svårt att prioritera mellan dessa pat och den vanliga väntelistan. 

 

Fråga 7. Vilka fördelar kan du se med rehabgarantin när det gäller kostnadseffektivitet? 

Fjorton respondenter har besvarat frågan varav två svarat vet ej.  

Fördelar för patienter Minskning av psykofarmaka (-kostnader) Kortare sjukskrivningstal. 

Ökad varaktighet i psyko -social hälsa. När pat blir omhändertagen av flera yrkeskategorier 

blir behandlingen effektivare och blir troligen kortare. Teamarbetet med gemensamma 

träffar. Att arbeta multimodalt vet alla inblandade vad som är på gång går då att vara 

effektiva Riktade insatser med tydligt syfte kan vara ett effektivt sätt att minska fortsatt 

vårdkostnad och få ut pat på arbetsmarknaden. Når snabbare resultat eftersom samarbete 

finns. Tidiga helhetsinsatser = bra resultat. Ökar pats egenkontroll/hanterbarhet av t ex 

smärta Kravet på att mäta resultat, tydlighet.  

Fördelar även för verksamheten Svårt att svara eftersom man (Rehabgarantin) tillför 

verksamheten resurser (pengar) utifrån hur många patienter man ”behandlar” Primärvården 

får tillbaka en del pengar vilket ger förutsättningar för fortsatt satsning på samtalsbehandling 

och ger den behandlingen en viss status jämfört med medicinsk vård. Rehabgarantin ger 

pengar tillbaka till primärvården som kan medverka till fortsatta satsningar på den 

psykosociala ohälsan.  

Övrigt 

 Vet ej Svårt att se några sådana. Vet ej ännu 
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Fråga 8. Vilka nackdelar kan du se? Tretton respondenter har besvarat frågan, ett vet ej –svar.   

Nackdelar för behandlare och verksamhet Att vi ska prestera för arbetsgivarens och 

samhällets skull. Projekt blir sällan långvarigt förankrade i verksamheten. Att pengarna styr 

vilka vi ska prioritera. Att resurserna (pengarna) som tillförs hälsocentralerna inte är 

öronmärkta det psykosociala/psykoterapeutiska området. Teamsamordning kan upplevas som 

tidskrävande. Sitter av mycket tid som inte blir något.  

Nackdelar för patienter Alltför begränsad satsning på KBT på bekostnad av andra 

behandlingsformer. Att det bygger för mycket i vissa sammanhang på snabbhet. Risken är att 

pat behöver mer tid. Den för med sig många nackdelar för människor med mer behov än 

kortare insatser. En del hamnar helt enkelt i behandlingar som är för snålt tilltagna eller på 

fel vårdnivå. Går inte enbart att behandla den gällande problematiken med KBT. 

 

Fråga 9.Har din uppfattning om rehabgarantin förändrats under den tid du arbetat med den? 

       Ja  4                              Nej 11                       Både ja och nej 1 

Samtliga fem respondenter som svarat ja på frågan har kommenterat: positivt inställd innan 

som nu. Lite mer trögt att få med läkare och sköterskor än förväntat. Det lät bättre från 

början, ibland känns det som det bidde en tumme. Ser fördelarna bättre idag.  Mer positiv 

idag och det har förändrats kring att samarbetet är mer utvecklat idag. Min acceptans och 

förmåga att förhålla mig till den har ökat. Jag är mer noga med att mäta vad jag gör.   

 

Fråga 10. Har din uppfattning om KBT förändrats sedan rehabgarantin infördes? 

         Ja    0                          Nej   15                    Både ja och nej 1 

Om Ja, på vilket sätt? 

Kommentarer: Jag har eg samma syn på KBT däremot tror många inst/remittenter/pat att 

alla ska behandlas med KBT. Det är en praktisk och nyttig metod. En respondent svarade 

både ja och nej och kommenterade: Möjligen har KBT fått ett ”sämre” rykte eller status. KBT 

är ingen snabbutbildning som man tillägnar sig på några veckokurser.    
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Redovisning av svar på fråga med skattning på linje 

Fråga 2 Hur karakteriserar du den behandling du ger i allmänhet inom PSE, primärvården? 

På en linje med yttervärdena strikt KBT enligt manual och eklektisk samtalsbehandling 

uppmanades respondenterna att skatta innehållet i sin samtalsbehandling. Linjen innehöll inga 

skalsteg eller mellanvärden. Möjlighet att kommentera sitt svar fanns. Sex respondenter valde 

att kommentera sitt svar. Tio personer avstod från att kommentera. Samtliga respondenter 

besvarade frågan genom att markera ett värde på linjen. Spännvidden i svaren gick mellan 2 

och 10. Medianvärdet var 7.  

Kommentarer: En respondent kommenterade att hon utefter patienters behov kunde gå från 

en mer strikt KBT-behandling (värde 2) till en mer eklektisk behandling (värde 5).  

Övriga  kommentarer:  Jag försöker vanligen skräddarsy behandlingen efter pats behov vilket 

innebär att olika former av teorier är inblandade, Jag använder alla de metoder, 

tillvägagångssätt som kan möta pat där den befinner sig just nu. Växlar inlärningsteori och 

psykodynamisk förankring. Det är svårt att vara strikt KBT-inriktad även om det är den 

grundläggande utgångspunkten i alla mina möten. Vid några tillfällen med unga patienter 

har jag använt mig av KBT-manual.  Det är svårt att bedöma eftersom jag alltid arbetat 

ganska pedagogiskt med skattningar, tabeller m m.  

  

Redovisning enkätdata från patientenkät.  

Svar redovisade med text:  

Fråga 1. Anser du att KBT är en lämplig behandlingsmetod för den typen av problem som du 

sökte för? 

Alternativen var Ja, Nej och  Vet ej. Samtliga informanter besvarade frågan. Antal Ja-svar var 

21. Antal Vet ej -svar var fem. Ingen hade svarat nej på denna fråga.  

Fråga 2.Hur omfattande var din kunskap om KBT innan samtalsbehandlingen? 

Alternativen var Ingen; Måttlig och Betydande. Samtliga respondenter besvarade frågan. Nio 

personer angav att de inte hade någon kunskap om KBT innan behandling. Antalet med 
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måttlig kunskap var 17. En av respondenterna ansåg sig ha betydande förhandskunskap om 

KBT.  

Fråga 3. Hur omfattande var din kunskap om KBT efter samtalsbehandlingen? 

Alternativen var  Likadan som innan och Ökad. För nio personer hade kunskapen om KBT 

stannat på samma nivå efter samtalsbehandlingen. För 18 individer hade kunskapen ökat. 

Fråga 6. Finns det händelser i livet som påverkat din psykiska hälsa under det senaste året?                

Alternativen var: Ja-positivt,  Ja – negativt, Nej och Både positivt och negativt. Svaren 

fördelade sig med sju respondenter som upplevt positiva livshändelser under det senaste året. 

13 personer hade upplevt negativa livshändelser. Tre av respondenterna tyckte sig inte ha 

upplevt några livshändelser som påverkat deras psykiska hälsa  i någon nämnvärd omfattning. 

Livshändelser av både positiv och negativ art hade inträffat för fyra av respondenterna.    

Fråga 7. Huvudsaklig sysselsättning när samtalsbehandlingen inleddes? 

Fasta svarsalternativ var yrkesarbetande, studerande, sjukskriven eller arbetslös. Möjlighet att 

ange annan sysselsättning fanns. 16 respondenter var  yrkesarbetande när 

samtalsbehandlingen inleddes. En studerade, fem var sjukskrivna och två arbetslösa. Två 

respondenter angav att de var föräldralediga när samtalsbehandling aktualiserades. En person 

angav att han/hon förutom sitt yrkesarbete hade en 50% pension pga arbetsskada.  

Fråga 8. Huvudsaklig sysselsättning för närvarande? 

Alternativen var också här yrkesarbetande; studerande; sjukskriven; arbetslös eller annan. En  

person hade gått från sjukskriven till yrkesarbetande. Av svaren på enkäten framkom att  15 

av respondenterna var yrkesarbetande vid enkättillfället,  sju var studerande, två var 

sjukskrivna och en var arbetslös. En av de personer som besvarat enkäten var föräldraledig 

vid samtalsbehandlingens avslut. Av respondenterna var det en som uppbar pension på deltid 

vid enkättillfället.  

För 17 av informanterna hade den huvudsakliga sysselsättningen inte förändrats under det 

senaste året. Tio stycken av dem hade upplevt förändringar när det gällde sysselsättning. Två 

av respondenterna hade gått från sjukskriven till studerande. Tre hade lämnat sitt  yrkesarbete 

till förmån för studier. En hade gått från yrkesarbetande till arbetslös. En informant hade gått 

från arbetslös till studerande. En person hade gått från arbetslöshet till yrkesarbete. En 
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respondent hade angett arbetsträning som huvudsaklig sysselsättning vid enkättillfället. En 

skulle börja arbetsträna inom kort. En respondent hade avslutat sin föräldraledighet och börjat 

yrkesarbeta.  

 

Fråga 11. Använder du dig av antidepressiv medicinering idag? 

Alternativen var Ja eller Nej. Samtliga svarade på frågan. Fyra respondenter svarade ja, 22 

svarade nej, En respondent svarade att han/hon använde ångestdämpande medicin.  

Fråga 12. Använde du dig av antidepressiv medicinering för ett år sedan ? 

Alternativen var också här Ja eller Nej. Samtliga respondent svarade på frågan. Fem personer 

svarade ja och 22 personer svarade nej.  

De förändringar som skett var att tre personer börjat med antidepressiv/ångestdämpande  

medicinering under året . Elva personer hade slutat med antidepressiva läkemedel. 13 

personer hade inte genomfört någon förändring i detta hänseende. Av dessa 13  var det endast 

en person som använde sig av läkemedelsbehandling.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar redovisade med tabell och text:  
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Fråga 4.Innehöll din samtalsbehandling? 

Alternativen var: stöd; traumabearbetning; hjälp till beteendeförändring; hjälp att förändra 

tankemönster;  hjälp till insikt eller annat innehåll.  Informanterna ombads i enkäten att 

markera lämplig alternativ med antingen ja eller nej. 

 

Tabell 1 n=27 

                                                       Ja                           Nej                      Inget svar       

Stöd                                               24                              2                            1 

Traumabearbetning                       17                              9                            1                                          

Beteendeförändring                      24                              2                             1                 

Förändring av tankemönster         24                              2                            1                                               

Hjälp till insikt                              24                              1                            2 

Annat innehåll: Tre respondenter hade angett annat innehåll. Hjälp med att formulera       

tankar och    funderingar (1person), stresshantering (1 person). 1 respondent kommenterade                                         

här att han/hon uppskattat samtalen men att  depressionen visat sig ha kroppsliga orsaker.                                          

 

Redovisning av svar på frågor med skattning  

Fråga 5.Uppfattade du att din behandling utgick från behandlingsprinciperna i KBT? 

På en linje med yttervärden inte alls och helt uppmanades informanterna att skatta graden av 

KBT-innehåll  i sin samtalsbehandling. Ett mittenvärde (delvis) fanns. Samtliga respondenter 

lämnade ett svar. Åtta respondenter ansåg att deras samtalsbehandling helt och hållet utgick 

från behandlingsprinciperna i KBT. Två respondenter uppfattade att deras samtalsbehandling 

inte alls hade den utgångspunkten. Åtta respondenter ansåg att samtalsbehandlingen delvis 

utgick från KBT och hade markerat ett ”mittenvärde”. Övriga svar fördelade sig med två som 

ansåg att behandlingens KBT-innehåll hamnade mellan inte alls och delvis. Sju respondenter 

placerade behandlingens innehåll mellan delvis och helt och hållet.  
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Fråga  9. Gör en uppskattning av din psykiska hälsa för ett år sedan. 

På en skala från 0 till 10, där 0 är mycket dålig och 10 mycket bra uppmanades informanterna 

att uppskatta sin psykiska hälsa för ett år sedan. Markerade värden omräknades sedan till 

siffervärden. Samtliga respondenter hade besvarat frågan. Medianvärdet var 3. Spännvidden 

på värden sträckte sig från 0 till 8.  

Fråga 10. Skatta din psykiska hälsa idag 

På en skala från 0 till 10, där 0 står för mycket dålig och 10 för mycket bra uppmanades 

deltagarna att skatta sin aktuella psykiska hälsa. Samtliga respondenter bevarade frågan. 

Medianvärdet var, efter omräkning till numeriska värden, 6,5.  Spännvidd mellan 0,5 och 10.  

Sammanfattning fråga 9 och 10: För en av respondenterna hade den psykiska hälsan inte 

förändrats mellan skattningarna. Fyra av patienterna hade upplevt en försämring under året. 

För 22 av de 27 patienterna hade  den psykiska hälsan förbättrats under det senaste året.  

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande arbete var att belysa samtalsbehandling i primärvården inom ramen 

för rehabgarantin ur både behandlares och patienters perspektiv. Det erhållna resultatet 

besvarar frågeställningarna och motsvarar så långt möjligt syftet. .   

Jag hade en uppfattning vid inledningen av detta arbete. Min uppfattning var att behandlarna 

vill arbeta och anser att de arbetar efter en mer eklektisk behandlingsmetod än KBT och att 

patienterna upplever detsamma. Jag förmodade också att patienterna upplever 

behandlingsresultatet positivt och att deras mående förbättras enligt självskattning. Denna min 

hypotes var grundad i egen och arbetskamraters/kollegors erfarenhet.     

Inga slutsatser kan generaliseras utifrån dessa enkätsvar. De talar endast för sig själva!  

 

 

Metoddiskussion, begränsningar och problem 
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Samsjuklighet, beroendeproblematik och andra komplicerande faktorer har lämnats utanför 

detta arbete.  Likaledes har jag inte fördjupat mig i frågor om psykisk ohälsa i speciella 

subgrupper beroende på kön, ålder, etnicitet eller annat.   

Urvalet av patienter som fick enkät att besvara begränsades av sekretessproblem. Trots 

tillstånd av primärvårdschefen fick jag inte tillgång till patientlistan för hela landstinget. Då 

jag bedömde förfarandet med att varje behandlare skulle skicka enkäten till sina egna 

patienter som alltför tidsödande och omfattande  valde jag att skicka enkäten till patienter i 

vårt eget upptagningsområde. Det faktum att vissa av informanterna har haft mig som 

behandlare  kan naturligtvis ha påverkat svarsfrekvens och svar.    

Svarsfrekvensen är inte tillfredsställande. Bortfallet i båda enkäterna är mycket stort,  38,5  % 

för behandlarenkäten respektive 44 % för patientenkäten. Min tanke kring bortfallet i 

behandlarenkäten är att det kan finnas en tveksamhet till att öppet redovisa att man inte 

arbetar helt efter den modell man ålagts. Det kan också finnas ett motstånd mot att 

överhuvudtaget svara på enkäter som handlar om ens arbete. Det är lätt att i rådande tidsanda 

med ifrågasättande och sparplaner  känna sig försvarsinställd och bara önska att få vara ifred. 

Det kan naturligtvis också finnas andra orsaker t ex att man tycker att de frågor som ställs i 

enkäten är oviktiga eller att man på annat sätt är missnöjd. Jag bedömer inte bortfallet i 

behandlarenkäten som systematiskt snedfördelat.  

När det gäller patientenkäten är min personliga uppfattning att  många patienter  när de 

avslutat sin samtalsbehandling inte vill påminnas om sin problematik. En av informanterna 

har uttryckt att hon fick förnyad ångest av att få en enkät och att hon därför behövde ett nytt 

återbesök (sic!).   Min personliga uppfattning är också att man inom primärvården 

”konsumerar” vård inklusive samtalsbehandling. Det finns en attityd av att man tar det man 

behöver  och sedan går man vidare utan att vara skyldig något. Huruvida bortfallet i 

patientenkäten är systematiskt snedfördelat är omöjligt att avgöra.  
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Resultatdiskussion  

Alla behandlare redovisade influenser från olika psykoterapeutiska områden. KBT användes 

som en utgångspunkt eller en del i en helhet men närmast aldrig som manualiserad 

behandling. De karakteriserade sin behandling i första hand som eklektisk. Att vara eklektiker  

innebär att man kombinerar olika teoretiska perspektiv och använder sig av olika metoder.  

Jag vill jämföra resultatet med en svensk studie (Carlsson, et al, 2000) där 23 procent av 

psykoterapeuterna uppgav sig vara eklektiskt orienterade vilket ger ett intressant perspektiv på 

den relativa betydelsen av psykoterapeut och metod. Flera studier visar att variationen i 

behandlingsresultat för olika psykoterapeuter inom samma terapimetod är betydligt större än 

variationen mellan olika terapimetoder. Mycket talar för att psykoterapeutisk ”g-faktor” som 

snarare hör ihop med psykoterapeuten än metoden. På grund av bristerna i kunskap om 

interaktionseffekter mellan psykoterapimetod, psykoterapeut, patientegenskaper, 

behandlingsrelation och kontext bör man vara uppmärksam på risken för ensidighet i 

implementering av enskilda psykoterapeutiska metoder på bred front inom hälso- och 

sjukvården (Lindgren, Folkesson och Almqvist, 2009) 

I patientenkäten var en stor majoritet övertygade om att KBT är en metod som kan hjälpa dem 

med den problematik man sökt samtalsbehandling för. Patienters uppfattning om vad 

samtalsbehandlingen innehöll visade stor överensstämmelse med svar från behandlarna. En 

stor majoritet angav att behandlingen innehållit hjälp med förändring av beteende och 

tankemönster men lika många angav att man fått stöd och insikt.  

Behandlarnas syn på KBT som behandlingsmetod hade inte förändrats nämnvärt med 

införandet av rehabgarantin men man vände sig mot likriktningen av behandling och de 

ekonomiska incitamenten som genom rehabgarantin styr prioritering. 

Rehabgarantin ansågs vara ”patientnyttig” genom att främja teamarbete och samsyn. 

Behandlarna hade tilltro till att åtgärderna minskar risken för utslagning och utanförskap. 

Dessutom höjer den samtalsbehandlingens status bland behandlingsmetoder.  Kritiken mot 

rehabgarantin handlar om alltför stark och ensidig styrning mot evidensbaserad behandling 

(KBT) och ekonomisk styrning. Man vänder sig mot att ekonomi och inte vårdbehov styr 

prioriteringar. När det gäller rehabgarantins kostnadseffektivitet ser man fördelar och 

nackdelar för både patienter och verksamhet. De flesta behandlare har behållit sin uppfattning 
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om rehabgarantin under den tid de arbetat med den. Alla behandlare har bibehållit sin syn på 

KBT som behandlingsmetod.  

Flera studier har visat att variationen i behandlingsresultat för olika psykoterapeuter inom 

samma terapimetod är betydligt större än variationen mellan olika terapimetoder. Mycket talar 

för att ”psykoterapeutisk g-faktor” snarare hör ihop med psykoterapeuten än metoden. På 

grund av bristerna i kunskap om interaktionseffekter mellan psykoterapimetod, psykoterapeut, 

patientegenskaper, behandlingsrelation och kontext bör man vara uppmärksam på risken för 

ensidighet i implementering av enskilda psykoterapeutiska metoder på bred front inom hälso- 

och sjukvården (Lindgren, Folkesson och Almqvist, 2009) 

Kunskapen om KBT hade ökat för flertalet patienter efter behandling. 23 av 27 patienter 

skattade  innehållet i sin behandling mellan delvis KBT-grundat och helt KBT-grundat. 

Möjligen kan man uppfatta att patienterna tycker sig ha fått mer KBT än vad behandlarna 

tycker sig ha gett!   

För 22 av de 27 patienterna hade den psykiska hälsan förbättrats under det senaste året. Med 

hänsyn tagen till betydande livshändelser som 24 av 27 patienter  upplevt torde man ändå 

våga säga att för dessa patienter hade samtalsbehandlingen haft en i huvudsak positiv 

påverkan på deras psykiska hälsa. För 17 av de 27 patienterna hade deras sysselsättning inte 

ändrats. Ingen hade blivit sjukskriven men jag vill lämna frågan huruvida samtalsbehandling 

hjälper till att förhindra sjukskrivning obesvarad.    

Slutsats  

Min inledande hypotes om behandlarna vill arbeta och anser att de arbetar efter en mer 

eklektisk behandlingsmetod än KBT och att patienterna upplever detsamma visade sig enligt 

mitt undersökningsresultat stämma. Likaså upplevde patienterna behandlingsresultatet positivt 

och deras mående förbättrades enligt deras egna skattningar.  
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Bilagor                                                                                                                                 

                                                                                                                                    Bilaga 1 

 

Enkät till behandlare inom PSE, primärvården, Jämtlands läns landsting 

Obs frågorna gäller enbart hur Du arbetar med de patienter som behandlas inom ramen för 

Rehabgarantin. Om raderna inte räcker, skriv på baksidan eller på löst papper.  

1. Vilken, av Rehabgarantin definierad,  behandlarkategori tillhör du? 

a. leg psykolog med KBT-inriktning  

b. leg psykolog med annan inriktning men som använder KBT-metoder eller IPT 

c.  behandlare med adekvat grundutbildning och med påbyggnadsutbildning i KBT eller IPT 

som motsvarar en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg1).  

d. behandlare med adekvat grundutbildning med påbyggnadsutbildning om minst 7,5     

    högskolepoäng eller psykolog under utbildning 

2. Hur karakteriserar  du den behandling som du ger i allmänhet inom PSE, 

primärvården? 

(markera med  kryss på valfritt ställe på linjen) 

________________________________________________________________________                                                                                                                    

strikt KBT                                                                                                              eklektisk                                                                                                                                   

enligt manual                                                                                            samtalsbehandling                                                                                                                

Kommentar:…………………………………………………………………………………… 

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

3. Vilka övriga psykoterapeutiska metoder/teorier  använder du dig vanligen/ofta av? 

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

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

4. Vilket eller vilka begrepp tycker du bäst karakteriserar den samtalsbehandling du 

ger? 

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



 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Vilka fördelar kan du se med Rehabgarantin när det gäller patientnytta? 

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

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

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

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

 

6. Vilka nackdelar kan du se? 

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

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

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

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

 

7. Vilka fördelar kan du se med Rehabgarantin när det gäller kostnadseffektivitet? 

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

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

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

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

 

8. Vilka nackdelar kan du se? 

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

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

 

 

 

 



 

 

 

9. Har din uppfattning om Rehabgarantin förändrats under den tid du arbetat med 

den?  

 

        Ja                            Nej 

 

Om Ja på vilket sätt? 

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

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

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

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

 

10. Har din uppfattning om KBT förändrats sedan Rehabgarantin infördes? 

 

 

         Ja                           Nej 

 

Om Ja på vilket sätt? 

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

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

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

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                           

Patientenkät                                                                                                              Bilaga 2 

1.Anser du att KBT (kognitiv beteendeterapi) är en lämplig behandlingsmetod för den typen 

av problem som du fick samtalsbehandling för? 

                         Ja                            Nej                            Vet ej 

2. Hur omfattande var din kunskap om KBT innan samtalsbehandlingen? 

                         Ingen                       Måttlig                     Betydande 

3. Hur omfattande var din kunskap om KBT efter samtalsbehandlingen?                

                        Likadan som innan                                    Ökad                                              

4.  Innehöll din samtalsbehandling? 

                  stöd                                                                       ja               nej 

                  bearbetning av tidigare trauma                              ja               nej  

                  hjälp till beteendeförändring                                 ja               nej 

                  hjälp att förändra tankemönster                            ja               nej  

                  hjälp till insikt                                                       ja               nej 

Annat innehåll: 

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

 

5. Uppfattade du att din samtalsbehandling utgick från behandlingsprinciperna i KBT, det vill 

säga att uppnå en bättre hälsa genom att förändra sitt beteende och sina tankemönster ?  

 

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

inte alls                                                          delvis                                                           helt 

 

 

 

 



 

 

6. Finns det händelser i livet som påverkat din psykiska hälsa, positivt eller negativt, under det   

senaste  året? 

                        Ja – positivt                Ja – negativt            Nej  

7. Huvudsaklig sysselsättning när samtalsbehandlingen inleddes: 

      yrkesarbetande   studerande   sjukskriven   arbetslös    annan:……………….. 

8. Huvudsaklig sysselsättning för närvarande:  

     yrkesarbetande   studerande   sjukskriven   arbetslös   annan:………………... 

9.. Gör en uppskattning av din psykiska hälsa för ett år sedan: 

(sätt kryss var som helst på linjen)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

0                                                                                                                                    10                                                                                                                 

mycket                                                                                                                     mycket                                    

dålig                                                                                                                         bra  

 

10. Skatta din psykiska hälsa idag: 

 

0                                                                                                                                         10         

mycket                                                                                                                          mycket  

dålig                                                                                                                              bra                                                                                                                            

 

11. Använder du dig av antidepressiv medicinering idag? 

                      Ja                                              Nej 

12. Använde du antidepressiv medicinering för ett år sedan? 

                       Ja                                              Nej  

 

Tack för din medverkan!  

      

 

 



 

 

                                                                                                                            Bilaga 3  

Till dig som fått samtalsbehandling hos PSE, Krokoms hälsocentral.  

Som en del i min utbildning till psykoterapeut vid Umeå universitet gör jag en mindre 

utvärdering av den samtalsbehandling som bedrivs inom primärvården, Jämtland.  

Genom den så kallade Rehabgarantin har Socialstyrelsen förordat kognitiv beteendeterapi 

som förstahandval vid behandling av lättare psykisk ohälsa, det vill säga den typ av psykisk 

ohälsa som behandlas i primärvården. Rehabgarantin innebär att landstingen ålagts att erbjuda 

denna behandling. Syftet med Rehabgarantin är ytterst att förhindra långa sjukskrivningar och 

att erbjuda behandlingar med bevisad effekt (så kallad evidens). 

Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsform som bygger antagandet att man kan förbättra 

sitt psykiska mående genom att förändra sitt beteende och sina tankemönster. Det är en 

terapiform som i första hand sysslar med problemlösning nu och i framtiden och inte letar så 

mycket efter orsaker i individens bakgrund.     

Mitt syfte med utvärderingen, som består av flera delar,  är att undersöka attityder och 

uppfattningar om samtalsbehandling inom ramen för Rehabgarantin hos både behandlare och 

patienter. 

Enkäten som Du nu fått skickas till alla som registrerats som behandlade inom ramen för 

Rehabgarantin vid Psykosociala Enheten vid Krokoms hälsocentral under 2009.  

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt men det är viktigt för utvärderingens kvalitet att de 

som får enkäten besvarar den.  

Du besvarar givetvis enkäten anonymt. På enkäten finns ett löpnummer som gör att jag kan 

undvika att skicka dig en påminnelse i onödan. Det är endast jag som ser löpnumret och det är 

bara jag som skulle kunna koppla samman löpnumret med din identitet.  

Svaren kommer endast att presenteras i sammanställd form och några möjligheter att 

identifiera just ditt svar finns inte. När enkätsvar kommit in förstörs listan med löpnummer.  

Vetenskaplig handledning för arbetet finns.  

Tillstånd för undersökningen har inhämtats från primärvårdschefen, Jämtlands läns landsting.  

Om du har funderingar kring frågorna eller undrar något är du välkommen att kontakta mig på 

0640-166 37, 070-5191479 eller via mail: christina.reslegard@jll.se 

Jag ber dig besvara enkäten och skicka in den med bifogat svarskuvert senast 15 april. Portot 

är redan betalt. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Christina Reslegård, specialistsjuksköterska i psykiatri och student vid Umeå universitet 

mailto:christina.reslegard@jll.se


 

 

 


