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Sammanfattning  Psykisk ohälsa är ett växande problem i det svenska samhället 

och har i alla tider varit tabubelagt, vilket försvårat situationen 

för individer som lider av psykiska problem. Somatisering är en 

typ av psykisk ohälsa som visar sig som somatiska symtom som 

är medicinskt oförklarliga. Syftet var att beskriva 

sjukvårdspersonals hantering och patienters upplevelser av 

somatisering i primärvården. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie och baserades på 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultatet påvisar att sjukvårdspersonalens hantering av 

patienterna spelar en avgörande roll. Den medicinska metoden 

dominerade sjukvårdspersonalens hantering. Personalen 

hamnade lätt i ett negativt förhållningssätt till patienter som 

somatiserar, de uppfattades som mycket resurs- och 

energikrävande. Patienternas upplevelser av bemötandet 

präglades i sin tur av känslor av att inte tas på allvar, oro, rädsla 

och ovisshet. Det framkom även att när sjukvårdspersonalen 

hanterade dem på ett engagerat och bekräftande sätt hade 

patienterna positiva upplevelser. Med tanke på att psykisk 

ohälsa är ett ökande samhällsproblem krävs mer kunskaper 

inom alla vårdrelaterade yrkesutbildningar för att skapa 

trygghet i hanteringen. Vidare forskning om hanteringsmetoder 

är nödvändigt för att kunna hantera patienterna på ett korrekt 

sätt, vilket bidrar till att patienterna får den mest lämpliga 

vården.  
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Abstract Mental ill-health is increasingly becoming a social problem in 

Swedish society, which is aggravated because mental health 

issues have long been considered taboo. Somatoform disorder is 

one type of mental health illness, which appears as medically 

unexplained somatic symptoms. The aim of this study was to 

describe health care professionals‟ treatment and patients‟ 

experiences of somatoform disorder in primary health care. The 

study was carried out through a literature review of 15 scientific 

articles. Results show that health care professionals‟ treatment 

was of crucial importance. Medically methods dominate the 

treatment. The health care professionals‟ experiences of the 

patients with somatoform disorder were mainly negative, they 

were seen as unusually resource-demanding and time-

consuming. The patients felt that they were not taken seriously, 

they also experienced worry, fear and uncertainty. Conversely, 

the study showed that when health care professional engaged 

and validated patients concerns, the patients had positive 

experiences. Because mental health issues are increasingly 

becoming a social problem, more training is needed in all health 

related vocational education to create confidence amongst 

mental health patients. Further research about treatment 

methods is required to provide appropriate care, without 

faulting patients. 
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Inledning 
 

Psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2005a) är ett växande problem i det svenska samhället, 

20 till 40 procent av befolkningen beräknas lida av psykisk ohälsa. Kvinnor, framförallt 

de över 65 år, har under de senaste 20 åren varit den samhällsgrupp som varit mest 

drabbad. Idag står däremot yngre kvinnor, mellan 16 och 34 år, för den största 

ökningen. Generellt har människors hälsa förbättrats (Statens folkhälsoinstitut, 2007), 

men det finns fortfarande grupper i samhället som är mer utsatta än andra. 

Ensamstående med barn, arbetslösa, lågutbildade, personer med sjukersättning och 

invandrare (Folkhälsoinstitutet, 2007; Ottosson & Ottosson, 2007) har störst risk att 

drabbas av psykisk ohälsa, vilket beror på deras socioekonomiska situation. På grund av 

den tilltagande psykiska ohälsan (Socialstyrelsen, 2005a) ökar även samhällets 

kostnader för bland annat sjukvård, sjukskrivningar, sjukersättning och 

produktionsbortfall. Varje år beräknas det svenska samhällets kostnader (Dock, 2007; 

Socialstyrelsen, 2005a) för den psykiska ohälsan uppgå till omkring 50 till 60 miljarder 

kronor.  

 

Ett problem för sjukvården (Ottosson & Ottosson, 2007) är den dolda psykiska ohälsan, 

som yttrar sig som medicinskt oförklarliga symtom som tar sig kroppsliga uttryck, så 

kallad somatisering. Inom sjukvården är somatiska symtom mer accepterade och 

enklare att utreda, till skillnad från psykiska problem.  

 

Enligt World Health Organization [WHO] (1998) har 24 procent av patienterna som 

söker till primärvården psykiska besvär, av dem uppvisar 69 procent somatiska symtom. 

Sjukvårdspersonalen i primärvården (Socialstyrelsen, 2007) möter patienter med 

psykisk ohälsa av olika svårighetsgrad. Patienterna kan uppfattas som en belastning på 

grund av att det uppstår problem vid såväl omhändertagandet som diagnossättandet. I 

dagsläget är samarbetet mellan primärvård och psykiatri relativt liten, vilket bidrar till 

att dessa patienter inte kan tillgodoses den mest lämpliga vården.  

 

§ 2 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för  

hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763). 

 

Bakgrund 
 

Begreppen hantering och psykosocial används i studien. Hantering omfattar 

sjukvårdspersonalens bemötande och omhändertagande av patienter. Psykosocial 

används för att beskriva faktorer i miljön och i de sociala relationerna som påverkar 

individen psykiskt.  

 

Historik 
 

I årtusenden har människan filosoferat kring kropp och själ (Bullington, 2007) och hur 

de påverkar varandra. Under olika tidsperioder och i olika kulturer har sambanden 

mellan kropp och själ förståtts på många skilda sätt. Tidvis har själen förmodats ha sin 

boning i kroppen och ibland har den setts som någonting som funnits utanför kroppen. 
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Den dualistiska synen (Ottosson, 2004) på människan är att kroppen och själen är två 

olika aspekter av ett och samma fenomen. Inom den rådande materialistiska 

samhällssynen (Bullington, 2007) kan den dualistiska synen på människan vara svår att 

ta in.  

 

Att lida av psykisk ohälsa (Lundin, 1999) har i alla tider inneburit lägre status i 

samhället än att vara drabbad av somatisk sjukdom. De somatiska sjukdomarna kan 

förklaras genom medicinska undersökningar vilket har gjort dem mer legitima. Däremot 

har de psykiska åkommorna varit tabubelagda och ansetts som påhitt, inbillningssjuka 

eller medicinskt oförklarliga. Den grupp i samhället (Stein & Santos, 2004) som har 

blivit mest diskriminerad och utsatt genom alla tider och i alla kulturer är de psykiskt 

sjuka. Diskrimineringen har bland annat lett till förföljelse och ibland till och med till 

utrotning.  

 

Psykisk hälsa 
 

Det finns många faktorer (Karlsson, 2004) som påverkar människans hälsa: biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer. Bilden av hälsa är komplex, faktorerna samverkar för 

individens hälsa och påverkas även av varandra om människan utsätts för sjukdom eller 

skada. Skadas en av faktorerna påverkas hela individen. Hälsa är en samverkan mellan 

upplevelsen av ”sundhet, friskhet och välbefinnande (men inte nödvändigtvis frånvaro 

av sjukdom)” (Eriksson, 1989, s.29). Hälsobegreppet omfattar (Eriksson, 1989) den 

objektiva dimensionen som består av sundhet och friskhet, och den subjektiva 

dimensionen som utgörs av välbefinnande. Den psykiska hälsan benämns som sundhet 

och den fysiska som friskhet. Välbefinnande består av individens egen upplevelse och 

känsla av välbehag. Erikssons hälsokors består av två axlar, en subjektiv och en objektiv 

dimension av hälsa. Den horisontella axeln beskriver förekomst eller frånvaro av 

sundhet och friskhet och den vertikala axeln beskriver individens välbefinnande. Den 

subjektiva och objektiva hälsan ställs i relation till varandra, vilket innebär att en individ 

kan uppleva välbefinnande trots objektiva tecken på sjukdom lika väl som en individ 

kan uppleva frånvaro av välbefinnande utan att uppvisa några objektiva tecken på 

sjukdom.             

 

En teori om psykisk hälsa är stress- och sårbarhetsmodellen (Cullberg, 1991) som visar 

att alla individer har varierande grad av sårbarhet vad gäller påfrestande livssituationer, 

vilket påverkar hur de hanterar dessa. Individens psykiska hälsa påverkas av 

sårbarhetsfaktorer, utlösande faktorer och skyddsfaktorer. Sårbarhetsfaktorerna är dels 

biologiska, genetiska betingelser och skador eller störningar i centrala nervsystemet, och 

dels psykologiska, uppväxtvillkor och bristande stimulans. Utlösande faktorer kan vara 

allt från normala livshändelser, exempelvis att åldras, eller plötsliga livskriser, såsom att 

förlora en närstående. Den tredje faktorn som påverkar individens psykiska hälsa är 

skyddsfaktorerna som består av socialt nätverk, upplevelse av sammanhang och 

meningsfullhet. Om individen har starka skyddsfaktorer kan sårbarhetsfaktorernas 

inverkan försvagas. 

 

Somatisering  
 

Begreppet somatisering (Fink & Rosendal, 2007) har sitt ursprung i psykoanalysen där 

det beskriver den process då patientens emotionella problem övergår i somatiska 
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symtom. Somatisering används idag som en diagnos vid medicinskt oförklarliga 

symtom (Malmquist, 2000) då psykiska problem, så som ångest, depression eller svåra 

livssituationer med negativa känslor, yttrar sig som somatiska symtom. Symtomen är 

medicinskt oförklarliga (Holm, 2003) eftersom de inte påvisar några organskador eller 

funktionsstörningar vid medicinsk utredning. Processen när de psykiska problemen 

omvandlas till somatiska, så kallad konversion, sker omedvetet hos patienten. När de 

psykiska åkommorna (Nationalencyklopedin, 2008c) övergår till somatiska symtom 

minskar individens upplevelser av ångest, depression och negativa känslor. Flertalet 

patienter (Fink & Rosendal, 2007) varken kan eller vill förstå att deras symtom har en 

psykisk förklaring, vilket försvårar relationen mellan patient och sjukvårdspersonal. 

Patienter som somatiserar söker vård för att få hjälp med att finna orsaken till de 

somatiska symtom, för att lugnas och få behandling. Istället anses de som friska på 

grund av att medicinsk utredning inte ger några bevis för somatisk sjukdom. De lider av 

(Lundin, 1999) stress, känslomässig obalans och psykisk sjukdom och befinner sig i 

ständig kontakt med vården, genomgår utredning efter utredning och sjukdomen tar upp 

mycket av deras tid och energi. Läkemedel ordineras ofta till patienterna, vilket i vissa 

fall leder till beroende. De flesta patienter vill inte ta emot psykiatrisk behandling 

eftersom de är övertygande om att deras symtom har en somatisk orsak. Trots att 

patienter som somatiserar kan ha åtskilliga symtom innebär det inte att alla symtom 

förekommer samtidigt. Nya symtom som uppkommer kan leda till att patienterna byter 

läkare för att få hjälp, vilket är ett mönster som sjukvården bör uppmärksamma för att 

kunna hjälpa dem. 

 

Somatisering kan bero på flera olika faktorer (Fink & Rosendal, 2007) men den 

egentliga orsaken kan vara svår att finna. Det kan vara en försvarsmekanism (Ottosson 

& Ottosson, 2007) för att ta sig ur svåra livssituationer. Symtomen ger patienten 

möjlighet att känna frihet från ansvar och krav, få uppmärksamhet eller avskildhet från 

omgivningen. En annan orsak (Nationalencyklopedin, 2008c) kan vara att patienten har 

svårt att uttrycka sig verbalt eller emotionellt och på grund av det har lättare att påvisa 

somatiska symtom än psykiska. Somatisering kan även utvecklas efter en somatisk 

skada (Ottosson & Ottosson, 2007), exempelvis vid en hjärnskakning där huvudvärken 

inte avklingar som vid en normal sjukdomsbild. Istället utvecklas fler och svårare 

symtom och patienten uppfattar det då som att det är den tidigare skadan som är orsaken 

till de nya symtomen.  

 

Skillnaden mellan somatisering och psykosomatisk sjukdom (Ottosson & Ottosson, 

2007; Ottosson, 2004) är att vid den senare uppvisar patienterna tecken på somatisk 

sjukdom vid undersökningar och provtagningar, något patienter som somatiserar inte 

gör. Vid såväl somatisering (Ottosson & Ottosson, 2007; Malmquist, 2000) som 

psykosomatisk sjukdom utvecklas kroppsliga symtom på grund av psykiska 

påfrestningar, vilket gör att de lätt förväxlas. Symtomens uppkomst (Dotevall, 2001) 

beror inte endast på en utlösande faktor utan är multifaktoriella. Starka känslor som 

varar under en lägre tid (Ottosson, 2004; WHO, 1998) kan ändra kroppens funktionella 

balans, vilket kan ge somatiska symtom och förändra kroppen strukturellt. Dock är inte 

alla känslor sjukdomsframkallande, exempelvis trygghet och glädje påverkar människan 

positivt medan känslor som känslomässig stress, ångest, depression och vrede kan vara 

sjukdomsframkallande. Sjukdomar (Dotevall, 2001) som klassas som psykosomatiska 

sjukdomar är bland annat kolon irritabile, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom och 

utbrändhet. Vid somatisering är det framförallt de icke viljestyrda funktionerna i 

kroppen (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2008) som drabbas, vilket innefattar 
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autonoma nervsystemet och smärtsystemet. Somatiska symtom som är vanligt 

förekommande hos patienter som somatiserar är (Levander, et al. 2008; Ottosson & 

Ottosson, 2007; Lundin, 1999; WHO, 1998) buksmärta, bröstsmärta, huvudvärk, hud- 

och muskelbesvär, trötthet, andningssvårigheter, yrsel, tremor och ländryggsbesvär.  

 

I diagnosen somatisering (Lundin, 1999) ingår flera underdiagnoser. Klassificering av 

somatisering i olika diagnoser (Nationalencyklopedin, 2008a; Nationalencyklopedin, 

2008b) sker enligt American Psychiatric Associations Diagnostic and Statistical Manuel 

of Mental Disorders (DSM-IV) och WHOs International Classification of Disease 

(ICD-10). DSM-IV behandlar psykiatriska diagnoser medan ICD-10 innehåller både 

somatiska och psykiatriska diagnoser. Nedan följer en sammanfattning av de olika 

klassifikationerna. 

 

Somatiseringssyndrom även kallat somatoformt syndrom är kroniskt (Lundin, 1999) 

och innebär att patienten har flera återkommande somatiska symtom. Patienten ska 

(Malmström, 2004), enligt ICD-10 och DSM-IV, ha åtta olika symtom för att 

klassificeras inom denna grupp. Fyra av symtomen ska vara smärtsymtom, två mag- och 

tarmsymtom, ett sexuellt symtom och ett pseudoneurologiskt symtom. 

Somatiseringssyndromet (Levander, et al. 2008) uppkommer oftast innan patienten fyllt 

30 år. Detta är den ovanligaste formen av somatisering (Malmström, 2004), mycket 

beroende på dess stränga kriterier. Liknande somatiseringssyndrom är odifferentierat 

somatoformt syndrom. Skillnaden är att patienten endast behöver uppvisa ett symtom 

som pågått i minst sex månader. En annan grupp som ingår i ICD-10 är specifik 

somatisering. Dessa patienter har ihållande symtom i en specifik kroppsdel. 

Konversionsyndrom är en egen grupp i DSM-IV och ingår i gruppen specifik 

somatisering i ICD-10. Vid konversionsyndrom (Lundin, 1999) förlorar patienten till 

viss del funktionsförmågan. Tillståndet liknar organneurologiska symtom, såsom 

funktionsbortfallssymtom, men beror inte på skador i nervsystemet utan orsakas av 

psykiska faktorer. En annan klassifikation enligt DSM-IV och ICD-10 är somatoformt 

smärtsyndrom (Levander, et al. 2008), vid vilket smärta är det mest framträdande 

symtomet. Vid akut syndrom förkommer smärtan mindre än sex månader och vid 

kroniskt syndrom mer än sex månader. Vid akut smärta (Ottosson & Ottosson, 2007) 

går det att identifiera, lokalisera och hitta en specifik orsak. Till skillnad från den akuta 

är den kroniska smärtan mer otydlig och oförklarlig. Hypokondri klassificeras i DSM-

IV och ICD-10 (Lundin, 1999), som fixering vid rädsla att drabbas, eller övertygelse om 

att redan vara drabbad av allvarlig sjukdom. Patienten kan inte tolka sina somatiska 

symtom vilket leder till att fixeringen uppstår och kvarstår trots att medicinsk utredning 

utesluter somatisk sjukdom. Dysmorfofobi är likt hypokondri men handlar inte om 

sjukdomsfixering utan istället om fixering vid det egna utseendet, som patienten anser 

vara defekt. Fixeringen kan vara vid en viss kroppsdel (Malmström, 2004) eller vid hela 

kroppen. Upplevelsen som patienten har av sitt utseende (Lundin, 1999) är i allmänhet 

inte synbart för omgivningen. Fixeringen inkräktar mycket på patientens liv och gör att 

ett normal socialt liv kan bli omöjligt.  

 

Vanligt förekommande situationer då vårdpersonal bör misstänka somatisering (WHO, 

1998) är om patienten har sökt vård hos olika läkare, fått många negativa testresultat, 

berättar om sina symtom på ett dramatiskt sätt, söker uppmärksamhet eller om 

symtomen är mycket ovanliga. Det är då viktigt att sjukvårdspersonalen är uppmärksam 

på patientens signaler och har insikt om att det kan vara somatisering som patienten 

lider av. Utredningen kan försvåras (Malmquist, 2000) om patienten samtidigt har andra 
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symtom som har samband med en somatisk sjukdom. I de allra flesta fall (Lundin, 

1999) genomgår patienterna omfattande medicinska utredningar hos olika specialister 

innan det framkommer att de lider av somatisering. När de medicinska utredningarna är 

slutförda är det viktigt att även genomföra psykiatriska undersökningar. Somatisering är 

ett okänt fenomen för många patienter (Ottosson & Ottosson, 2007; Malmquist, 2000), 

vilket kan leda till svårigheter att acceptera en psykisk orsak till de somatiska symtomen 

och de är därför kritiskt inställda till psykiatrisk kontakt. De somatiska diagnoserna är 

mer accepterade och upplevs ofta som mer logiska än de psykiatriska, som upplevs som 

mer diffusa.  

 

Patienter som somatiserar (WHO, 1998) är i behov av stöd för att återfå sin tillförsikt 

genom att lära sig att hantera stress, ångest, depression och svåra livssituationer. 

Bemötandet och omhändertagandet (Lundin, 1999) inom vården är viktigt för att vinna 

patientens förtroende och kunna bygga upp en bra vårdrelation. Det finns faktorer 

(Ottosson & Ottosson, 2007) som är speciellt betydelsefulla i sjukvårdspersonalens 

hantering av patienter som somatiserar. För att patienterna ska slippa genomgå 

utredningar och behandlas med läkemedel i onödan är det av största vikt att diagnosen 

fastställs så tidigt som möjligt. Det medför även att sjukvårdspersonalen inte behöver 

känna sig osäkra, vilket annars kan ha en negativ påverkan på utredningen. Ett tryggt 

omhändertagande av sjukvårdspersonalen är betydelsefyllt för patienterna. Det sker 

genom regelbunden kontakt, där en i personalen bär huvudansvaret och genom att 

patienten kan söka vård även om nya symtom inte har uppkommit. Det är även 

betydelsefullt att patienten upplever att sjukvårdspersonalen tar symtomen på allvar och 

har en förståelse för att patienten inte inbillar sig.  

 

Behandlingen inriktas mot den enskilda individens behov (Ottosson & Ottosson, 2007; 

WHO, 1998) och innefattar psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, avslappning, 

medicinsk behandling och stöd från närstående. Behandlingsalternativen ges enskilt 

eller i kombination med varandra för att patienten ska få förståelse och förmåga att 

kunna hantera sin livssituation. Det finns även en speciellt framarbetad metod 

(Ottosson, 2004) för hantering av patienter som somatiserar, som är uppbyggd i tre steg. 

I det första steget redogör patienten för sina symtom och hur de upplevs samt berättar 

om sin sociala livssituation och tankar kring sin hälsa. En kroppsundersökning ingår 

även i detta steg. I nästa steg försöker sjukvårdspersonalen koppla samman patientens 

symtom med en negativ livshändelse och förmedla detta på ett empatiskt sätt. Det tredje 

steget innebär att ytterligare sätta symtomen och patientens känslor i förbindelse med 

varandra genom att på ett ödmjukt sätt förklara att kroppsliga mekanismer kan påverkas 

av individens psykiska tillstånd. På detta sätt kan sjukvårdspersonalen och patienterna 

tillsammans komma fram till den bakomliggande orsaken till symtomen.  

 

Genom att öka förståelsen för patienter som somatiserar är det betydelsefullt att 

medvetandegöra patienternas upplevelser och sjukvårdspersonalens hantering för att 

kunna erbjuda patienterna den mest lämpliga vården. 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva sjukvårdspersonals hantering och patienters upplevelser av 

somatisering i primärvården. 
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Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. Det innebär (Friberg, 2006) att den 

aktuella forskningen sammanställs, vilket leder till en djupare förståelse inom det valda 

problemområdet. I studien analyserades både kvalitativa och kvantitativa artiklar utifrån 

ett induktivt förhållningssätt. Problemformulering och syfte baseras på en pilotsökning 

som utfördes i olika databaser och i övrig litteratur. 

 

Datainsamling 
 

Artiklarna som användes i resultatet söktes systematiskt i databaserna Cinahl, Academic 

Search Elite, PubMed och Psycinfo. Sökorden som användes var hantering, kvalitativ 

studie, medicinskt oförklarliga symtom, omvårdnad, primärvård, sjuksköterska, 

sjukvårdpersonal, somatisering, upplevelse och vård. Sökorden översattes till befintliga 

MeSH-termer eller Thesaurustermer och fritextsökord användes då databaserna inte 

använde sig av något specifikt ämnesord för sökordet (tabell 1). För att få fram så 

många artiklar som möjligt inom det valda området kombinerades sökorden på olika 

sätt. I sökhistoriken (tabell 2) redovisas endast de sökningar som resulterade i artiklar 

som gick vidare till urval ett, de sökningar som inte gav några träffar eller som var 

irrelevanta redovisas inte. Många av artiklarna som var utvalda till urval ett återkom i 

senare sökningar men valdes att inte redovisas. Inklusionskriterierna för artiklarna var 

att de var publicerade på engelska mellan 1998 och 2009, innehöll en sammanfattning 

och behandlade ämnet somatisering. Exklusionskriterier för artiklarna var 

reviewartiklar. 

 

Tabell 1. MeSH- och Thesaurustermer samt fritextsökord för respektive databas 
 Cinahl Academic 

Search 

Elite 

PubMed Psycinfo 

 

Somatisering  Somatofom 

Disorder* 

Somatoform 

Disorder* 

Somatoform 

Disorder* 

Somatoform 

Disorders 

Primärvård Primary Health 

Care 

Primary 

Health Care 

Primary 

Health 

Care 

Primary 

Health 

Care 

Kvalitativ 

studie 

Qualitative 

Studies 

   

Omvårdnad/ 

Sjuksköterska 

  Nurs* Nurs* 

Upplevelse  Experience  Experience 

Sjukvårdspersonal   Medical 

personnel 

  

Fritextsökord Medically 

Unexplained 

Symptom*, 

Car*, 

Treatment, 

Nurs* 

Experience,  

Medical personnel 

Medically 

Unexplained 

Symptom*, 

Car*, 

Treatment, 

Nurs* 

Qualitative 

Stud*, 

Medically 

Unexplained 

Symptom*, 

Car*, 

Treatment,  

Qualitative 

Stud*, 

Experience,  

Medically 

Unexplained 

Symptom*, 

Car*,  

Treatment 

Qualitative 

Stud*, 

Medical 
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 Medical 

personnel 

personnel 

 

När studiens syfte överensstämde med artiklarnas titel och sammanfattning skrevs de ut 

i fulltext eller beställdes via högskolebiblioteket i Halmstad. Enligt inklusions- och 

exklusionskriterierna valdes 30 artiklar till urval ett. Samtliga artiklar lästes av gruppens 

alla medlemmar och en diskussion om de svarade mot studiens syfte fördes kring varje 

artikel. Diskussionerna resulterade i att 15 artiklar valdes till urval två som 

överensstämde med studiens syfte och var vetenskapliga (tabell 2). Artiklarna 

granskades med hänsyn till vetenskaplig kvalitet utifrån en modifierad bedömningsmall 

(Carlsson & Eiman, 2003) för studier med kvalitativ respektive kvantitativ metod 

(bilaga I). Samtliga artiklar uppnådde kvalitetsgrad I eller II. De utvalda artiklarna ingår 

i studiens resultat och består av åtta kvalitativa, fem kvantitativa och två av både 

kvalitativ och kvantitativ karaktär. 

 

Databearbetning 
 

Databearbetningen började med att artiklarna lästes upprepade gånger och resultatet i 

artiklarna översattes till svenska. I nästa steg genomfördes en sammanfattning av varje 

artikels syfte, metod, urval och slutsats (tabell 3). Artiklarna bearbetades sedan med en 

induktiv ansats där fokus låg på likheter och skillnader. Härnäst genomlästes 

översättningen noggrant, meningsbärande enheter plockades ut, materialet klipptes isär 

och kodades. Efterhand konstruerades två teman: sjukvårdspersonalens hantering och 

patienternas upplevelser. I temat sjukvårdspersonalens hantering identifierades 

kategorierna förhållningssätt och hanteringsmetoder. Slutligen utkristalliserades 

kategorierna positiva och negativa upplevelser från temat patienternas upplevelser.   

   

Resultat 

 

Sjukvårdspersonalens hantering 
 

Förhållningssätt 
 

En god relation (Wileman, May, & Chew-Graham, 2002) mellan patienter som 

somatiserar och sjukvårdspersonal var en förutsättning för en framgångsrik hantering. 

Negativa känslor dominerade dock sjukvårdspersonalens inställning till patienterna. De 

beskrevs (Hartz, Noyes, Bentler, Damiano & Willard, et al. 2000) som besvärliga, 

högutnyttjare av vården, ständigt missnöjda, med begränsad förmåga till samarbete och 

med höga krav. Sjukvårdspersonalen ansåg att patienterna var svåra eller omöjliga att 

hjälpa och mycket energikrävande. Frustration uppstod hos sjukvårdspersonalen 

eftersom de upplevde att de aldrig kom nära det verkliga problemet, de hade även svårt 

(Woivalin, et al. 2004) att finna den underliggande orsaken till symtomen. 

Sjukvårdspersonalen (Anderson, Hartz, Nordin, Rosenbaum & Noyes, et al. 2008; 

Hartz, et al. 2000) var medveten om att det tog tid att lyssna på patienterna vilket ansågs 

påfrestande. De fasade för (Anderson, et al. 2008) att patienter med medicinskt 

oförklarliga symtom skulle söka vård eftersom personalen inte hade tillräckligt med tid. 
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Patienterna (Woivalin, Krantz, Mäntyranta, & Ringsberg, 2004) togs inte på allvar 

eftersom sjukvårdspersonalen upplevde obehag vid hanteringen. Den sjukvårdspersonal 

(Hartz, et al. 2000) som hade lättast för att hantera patienterna var de som arbetade på 

privata kliniker eller som arbetat på samma klinik i mer än fem år. De hade förmånen att 

kunna etablera en nära relation med patienterna, som stärkte förtroendet mellan 

sjukvårdspersonal och patient, vilket var viktigt för hanteringen. En annan aspekt 

(Anderson, et al. 2008) som var betydelsefull för hanteringen var bekräftelse av 

patienternas symtom. Sjukvårdspersonalen angav att de var villiga att bekräfta 

patienternas symtom. Däremot förmedlades (Epstein, Hadee, Carroll, Meldrum & 

Lardner, et al, 2007; Ring, Dowrick, Humphris, Davies, & Salmon, 2005) sällan 

bekräftelsen till patienterna. När sjukvårdspersonalens (Anderson, et al. 2008) 

bekräftelse och engagemang nådde patienterna skapades en god relation med 

känslomässigt stöd för patienterna. Patienternas tillit (Wileman, et al. 2002) till 

sjukvårdspersonalen förstärktes om personalen lyssnade, visade empati och (Anderson, 

et al. 2008) alltid fanns till hands.  

 

Hanteringsmetoder  
 

Sjukvårdspersonalen (Woivalin, et al. 2004) beskrev att deras huvudsakliga uppgift var 

att utreda misstanke om allvarlig sjukdom. De menade att patienterna endast kunde 

anses som sjuka om medicinska undersökningar hade påvisat det. Idag finns det en 

annan öppenhet för olika förklaringar till människors lidande, även om de medicinska 

aspekterna är de som främst tas i beaktande i mötet mellan patient och 

sjukvårdspersonal. Trots att sjukvårdspersonalen inte misstänkte en medicinsk orsak till 

symtomen, så förväntade sig patienterna att bli undersökta och behandlade enligt 

medicinska rutiner. Det medförde att sjukvårdspersonalen (Salmon, Ring, Dowrick & 

Humphris, 2005; Woivalin, et al. 2004) kände sig kontrollerad av patienterna och därför 

genomfördes ytterligare medicinska undersökningar för att lugna patienterna och bevara 

en god relation.  

 

De vanligaste åtgärderna som patienterna (Ring, et al. 2005) ordinerades var medicinska 

undersökningar, nya läkemedel (exkluderat psykofarmaka), förnyade läkemedelsrecept, 

remiss till specialistläkare eller sjukgymnast. Behandling hos sjukgymnast (Rose, 

Stanley, Peters, Salmon & Stott, et al. 1999) gjorde patienterna mer skada än nytta på 

grund av att felaktiga förklaringar gavs, de somatiska symtomen blev legitima och 

därmed fördröjdes den mest lämpliga behandlingen.   

 

Om patienterna fått en diagnos fastställd eller en förklaring (Nettleton, 2006) till sina 

somatiska symtom kunde ett beroende av läkemedel ha undvikits eftersom 

behandlingstiden hade förkortats. De läkemedel (Anderson, et al. 2008) som oftast 

ordinerades var antidepressiva preparat. I kontrast till detta var de psykosociala 

åtgärderna få. Ny psykofarmaka, förnyade recept på psykofarmaka eller remiss till 

psykolog ordinerades endast till ett fåtal patienter. Sjukvårdspersonalen föreslog 

(Anderson, et al. 2008; Rose, et al. 1999) somatisk behandling eftersom de hade svårt 

att se de psykiska orsakerna bakom de somatiska symtomen. Det förekom även 

(Anderson, et al. 2008) att patienterna gav förslag på exempelvis 

läkemedelsordinationer.  

 

Sjukvårdspersonalen och patienterna (Anderson, et al. 2008) hade svårt att enas om 

orsaken till symtomen var somatisk eller psykisk eftersom (Woivalin, et al. 2004) 



9 

patienterna hade bristande kunskaper om kroppen och dess funktioner. 

Sjukvårdspersonalen uttryckte (Anderson, et al. 2008; Wileman, et al. 2002) att 

patienterna trodde att somatiska symtom alltid hade en somatisk orsak. En annan studie 

(Aiarzaguena, Grandes, Salazar, Gaminde & Sánchez, 2008) påvisade att patienterna 

kunde föreställa sig psykiska orsaker till symtomen.  När patienterna blev informerade 

(Woivalin, et al. 2004) om kroppens normala processer, åldrande och teorier om hur 

stress och kriser kan orsaka spänning och påverka kroppen, blev de lugnade och 

symtomen förvärrades inte. För att patienterna skulle ta till sig informationen var det 

viktigt att sjukvårdspersonalen var lyhörd och anpassade den till varje enskild individ. 

En annan hanteringsmetod (Anderson, et al. 2008) som sjukvårdspersonalen använde 

var att normalisera patienternas symtom, genom att förklara att symtomen inte berodde 

på en allvarlig sjukdom utan istället var en del av kroppens normala processer. 

Patienterna blev informerade (Sumathipala, Siribaddana, Hewege, Sumathipala, & 

Prince, et al. 2008) om att ignorera de somatiska symtomen eller så gav 

sjukvårdspersonalen ingen förklaring till symtomen. Om patienterna däremot fick en 

förklaring (Anderson, et al. 2008) tidigt i behandlingsprocessen hjälpte det dem att 

acceptera att symtomen hade en psykisk orsak. Samtidigt (Woivalin, et al. 2004) kände 

sjukvårdspersonalen rädsla för att förbise ett tillstånd som skulle behandlas medicinskt. 

För att hantera rädslan utfördes nya medicinska undersökningar.  

 

Andra hanteringsstrategier (Epstein, et al. 2007), som inte var medicinska, som 

användes var rådgivning från en psykolog eller psykiatriker, massage och användning 

av värme och kyla, vilket gav bra smärtlindrande effekt hos patienterna. Psykiatrisk 

hantering (Woivalin, et al. 2004) sågs utifrån patienternas symtom i förhållande till 

patienternas psykosociala livsproblem. Utforskning av de psykosociala 

omständigheterna (Epstein, et al. 2007) kunde vara ett hinder i samtalet mellan patient 

och sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen var väl medveten om att patienterna var i 

behov av att få hjälp med att hantera en svår livssituation men det fanns inga lösningar 

på detta problem. För att (Anderson, et al. 2008) bilda en förståelse, försöka utveckla en 

relation och samtidigt begränsa patientens spontana tillgång till vård, planerade 

sjukvårdspersonalen regelbundna besök hos vårdcentralen med patienterna.  

 

Sjukvårdspersonalen inom primärvården arbetade (Lyles, Hodges, Collins, Lein & 

Given, et al. 2003; Wileman, et al. 2002) i team kring patienterna. Sjuksköterskorna 

(Lyles, et al. 2003) var de som hade störst kontakt med patienterna i mötet med 

sjukvården och om problem uppstod i hanteringen fanns läkare som stöd för 

sjuksköterskorna. Arbetsbördan lättade (Lyles, et al. 2003; Wileman, et al. 2002) för all 

sjukvårdpersonal om de tog hjälp av varandras kompetenser. Medicinska 

undersökningar (Woivalin, et al. 2004) och remisser till specialister utfördes i större 

utsträckning av unga och oerfarna läkare medan erfarna läkare begränsade dessa 

handlingar. Patienterna remitterades (Woivalin, et al. 2004; Wileman, et al. 2002) till 

bland annat psykologer, psykiatriker eller socialarbetare för att få stödsamtal eller 

behandling med kognitiv beteendeterapi, vilket bidrog till (Woivalin, et al. 2004) att de 

psykiska problemen kunde lösas.  

 

Hanteringen (Woivalin, et al. 2004) påverkades av media, som hade stor inverkan på 

patienters ökade oro för somatiska sjukdomar. När en ny sjukdom presenterades i media 

kontaktade många patienter primärvården. Patienterna förväntade sig (García-Campayo, 

Dueñas, Alda, Claraco & Arévalo, 2005) att den information som de sedan tidigare 

inhämtat skulle överensstämma med de förklaringar de fick av sjukvårdspersonalen, 
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vilket de inte alltid gjorde. När det uppstod skillnader mellan sjukvårdpersonalens 

information och den information patienterna erhållit på egen hand, ifrågasatte 

patienterna sjukvårdpersonalen och uppmanade dem att utföra ytterligare medicinska 

undersökningar. Således krävde patienterna orealistiska åtgärder som sjukvården inte 

hade någon möjlighet att utföra. Patienterna hade (Peters, Stanley, Rose & Salmon, 

1998) mer förtroende för medicinsk utrustning än för sjukvårdpersonalens kompetens 

vilket medförde att patienterna ville genomgå fler undersökningar för att kunna 

acceptera vad undersökningen påvisat. Meningen med undersökningarna (García-

Campayo, et al, 2005) var inte att kontrollera sjukvårdpersonalens kompetens utan 

utfördes för att patienterna hade större förtroendet för den medicinska utrustningen. 

 

Patienternas upplevelser  
 

Positiva 
 

Patienternas tidigare upplevelser (Anderson, et al. 2008) av vården och förtroende för 

sjukvårdspersonalen påverkade deras känsla av trygghet. En del patienter (Anderson, et 

al. 2008; Nettleton, Watt, O‟Malley, & Duffey, 2005) menade att misstag är mänskligt 

och uttryckte empati för sjukvårdspersonalen och förstod svårigheten med att försöka 

hjälpa patienter med medicinskt oförklarliga symtom. Patienterna (Peters, et al. 1998) 

uppskattade när sjukvårdspersonalen gjorde allt de kunde, vad gällde undersökningar 

och blodprover, och var då tillfredsställda med omhändertagandet. De (Anderson, et al. 

2008) upplevde att de kunde lämna över ansvaret till sjukvårdpersonalen så länge som 

symtomen var under utredning och de kunde då acceptera ovissheten. Patienterna 

(García-Campayo, et al. 2005) ansåg att sjukvårdspersonalen hade utfört sitt arbete väl 

när de identifierat diagnos och behandling.  

 

Patienterna (Nettleton, 2006) kände sig bekräftade när sjukvårdspersonalen lyssnade 

och visade förståelse för dem. De var i behov av (Nettleton, et al. 2005) att känna att de 

hade någon att vända sig till för att få hjälp och rådgivning. När sjukvårdpersonalen 

(Nettleton, 2006) bekräftade patienternas symtom upplevde de omhändertagandet som 

tillfredsställande. Det var av betydelse (Hartz, et al. 2000) att sjukvårdpersonalen var 

engagerad i patienternas vård. Deras engagemang visades genom att patienterna erbjöds 

den mest lämpliga vården, respekterades, togs på allvar, och att det avsattes tillräckligt 

med tid för patienterna. Sjukvårdspersonalens (Anderson, et al. 2008) empati bidrog till 

att patienterna upplevde förtroende och känslomässigt stöd. 

 

När sjukvårdspersonalen (Anderson, et al. 2008) tydligt kunde redogöra för de 

somatiska symtomen upplevde patienterna ett lugn och kände att symtomen var under 

kontroll. Det var av betydelse att sjukvårdspersonalen kontrollerade att informationen 

som patienterna erhållit uppfattats korrekt. När oklarheter uppstod (Epstein, et al. 2007) 

var personalens relation gentemot patienterna betydelsefull. Patienterna (Anderson, et 

al. 2008) var generellt mottagliga för att deras somatiska symtom hade en psykisk orsak 

(García-Campayo, et al, 2005), men krävde att det kunde stödjas av medicinsk 

forskning. Om patienterna accepterade psykofarmaka som en experimenterande 

behandlingsmetod och om det gav resultat, hade patienterna enklare att acceptera att de 

somatiska symtomen hade en psykisk orsak. Sjukvårdspersonalens ärlighet (Wileman, 

et al. 2002) skapade gynnsammare förutsättningar för patienterna att acceptera en 

psykisk förklaring till de somatiska symtomen. Om patienterna upplevde sympati och 
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förståelse från sjukvårdspersonalen, skapades förtroende för personalens uppfattning om 

orsaken till symtomen, vilket underlättade patienternas förståelse för en psykisk 

förklaring.    

 

Negativa 
 

Patienter med medicinskt oförklarliga symtom (Ring, et al. 2005; Salmon, et al. 2005) 

var i behov av mer emotionellt stöd jämfört med patienter med medicinskt förklarliga 

symtom. Förklaringen till att de behövde mer stöd var att de hade psykosociala problem. 

I jämförelse med patienter (Aiarzaguena, et al. 2008) med exempelvis diabetes eller 

kronisk obstruktiv lungsjukdom upplevde patienterna med medicinskt oförklarliga 

symtom lägre livskvalitet. De var också i behov av (Nettleton, 2006) att deras symtom 

togs på allvar och behandlades som genuina framför allt av sjukvårdspersonalen. Om de 

medicinska undersökningarna (Nettleton, et al. 2005) som patienterna genomgick gav 

negativa svar upplevde de att symtomen osynliggjordes och ignorerades av 

sjukvårdspersonalen, även om patienterna var övertygade om att det var något som var 

fel. Patienterna upplevde (Nettleton, 2006) att både närstående och sjukvårdspersonal 

inte tog dem på allvar och ansåg att de var tidskrävande eller att de bara hittade på att de 

var sjuka. Det ledde (Nettleton, et al. 2005) till att patienterna ifrågasatte sig själva och 

vid upprepade tillfällen (Nettleton, 2006) frågade sig, inbillar jag mig det här? Är det 

bara som jag är lat? De beskrev att deras närstående ofta kände sig tvingade att ge stöd, 

ha en hoppfull inställning och att uppmana dem till alternativa åtgärder som skulle 

kunna underlätta deras symtom. Patienterna upplevde att de redan var till en belastning 

för dem och ville inte belasta fler med sina problem. De kände sig (Nettleton, 2006; 

Nettleton, et al. 2005) också övergivna, isolerade och desperata. Orsaken till detta var 

att (Woivalin, et al. 2004) de vanligtvis inte hade något nätverk som stöttade dem och 

de hade därför ingenstans att vända sig.  

 

Patienterna upplevde (Peters, et al. 1998) att sjukvårdspersonalen tryckte ner och gjorde 

narr av dem, vilket skapade fientlighet mot sjukvårdspersonalen och medförde att 

patienterna inte ville berätta allt om sina symtom. De hade inget förtroende (Wileman, 

et al. 2002) för sjukvårdpersonalen på grund av deras bristande kompetens vid 

omhändertagandet (Sumathipala, et al. 2008), då de fått många olika förklaringar till 

symtomen. Patienterna blev otillfredsställda (Aiarzaguena, et al. 2008) om en utredning 

endast ledde till uteslutande av allvarlig sjukdom, de ville komma underfund med 

orsaken till de somatiska symtomen. När patienterna (Anderson, et al. 2008) kände att 

deras symtom blev avfärdade och att deras förklaringar inte togs på allvar av 

sjukvårdspersonalen, upplevde de sig hindrade i sin vård och kände ilska och irritation i 

kontakten med vården. Sådan ilska och irritation (Nettleton, et al. 2005), beskrev en 

manlig patient när läkaren friskförklarade honom. Patienten tog även mycket illa upp 

vid slutsatsen av att han skulle ha hittat på sina symtom för att undvika arbete under 

flera år. Det framkom även att patienterna som diagnostiserades med psykiska diagnoser 

och fick antidepressiva läkemedel ordinerade, var irriterade och inte hämtade ut 

ordinationen eller meddelade att tabletterna inte gav någon effekt.  

Patienterna beskrev (Sumathipala, et al. 2008) upplevelser av både rädsla och oro som 

innefattade rädsla för att dö, bli förlamad, få en cancersjukdom eller att få någon obotlig 

sjukdom. Oron och rädslan hos patienterna (García-Campayo, et al. 2005) gjorde att de 

funderade över sina symtom om och om igen, när för mycket tvivel och frågor uppstod 
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sökte de vård för att få hjälp. Viss glädje och befrielse infann sig när patienterna förstod 

att de inte led av någon svår sjukdom, men snart började åter deras grubblerier på grund 

av oron och rädslan. Om patienterna istället fick en psykisk förklaring till de somatiska 

symtomen kunde de acceptera den en viss tid, innan de började fundera igen. 

Patienterna hade svårt att acceptera (Anderson, et al. 2008; Salmon, et al. 2005) en 

psykisk orsak om sjukvårdspersonalen inte gav en tillfredsställande förklaring. Psykiska 

så väl som somatiska förklaringar till symtomen (Nettleton, 2006) förnekades och 

övervägdes om vartannat av patienterna. De förnekade möjligheten att deras symtom 

skulle kunna ha en bakomliggande psykisk orsak, men drevs ändå av tanken att det 

skulle kunna vara så. Patienterna upplevde (García-Campayo, et al. 2005) att det var 

enkelt för sjukvårdspersonalen att anta att det var psykiska besvär som orsakade deras 

problem. Detta förde med sig en viss oro hos patienterna för att sjukvårdspersonalen på 

så vis kunde förbise någon allvarlig sjukdom. Det fanns även en rädsla för att 

sjukvårdspersonalen (Peters, et al. 1998) inte kunde hantera den medicinska 

utrustningen på ett korrekt sätt. En annan rädsla (Nettleton, 2006) hos patienterna var 

vad undersökningarna skulle visa, de var rädda att en obotlig sjukdom skulle konstateras 

eller att undersökningarna skulle avslöja dem som lögnare. Oro fanns även för att andra 

personer, i deras närhet, inte skulle ta dem på allvar och tro att de hittade på symtomen. 

Denna oro i kombination med att inte ha en legitimerad sjukdom ökade patienternas 

ångestnivå ytterligare. Patienterna beskrev att de befann sig i en mycket komplicerad 

och svår situation eftersom deras sjukdom inte var legitimerad och att de inte hade 

tillstånd att vara sjuka och därför inga rättigheter, som till exempel sjukskrivning. 

Situationen beskrevs som en berg- och dalbana mellan hopp och förtvivlan, den 

upplevdes som hemsk och obehaglig och de kände desperation och stor besvikelse när 

undersökningsresultaten var negativa. Detta berodde på att de inte kunde finna något 

sätt att bli fria från symtomen genom behandling från sjukvården. Undersökningarna 

blev på så sätt mycket svåra att genomgå, både fysiskt och psykiskt. För patienterna 

kändes det plågsamt, även om de visste att sjukvårdspersonalen utförde undersökningar 

och behandlingar för att hjälpa dem, så kunde de ändå inte visa tacksamhet gentemot 

sjukvårdspersonalen när inga framsteg gjordes.  

 

Utredningen upplevdes som stillastående (Nettleton, et al. 2005), efter många år av 

symtom och undersökningar utan någon förklaring getts. Sjukdomsutvecklingen var 

mycket oklar för patienterna. Upplevelserna karakteriserades av kaos med förvirring 

och ovisshet, där frågor om tillståndet skulle förbättras, försämras eller stabiliseras 

förblev obesvarade. En kvinnlig patient beskrev att ovissheten gjorde att hon inte visste 

hur hon skulle kunna klara av sin situation. Känslan av att ha fått ännu ett negativt svar 

efter en undersökning var tomhet. För henne hade det underlättat att få en fastställd 

diagnos, även om den var allvarlig, så hade det varit lättare att hantera och gå vidare i 

livet. Andra patienter hade liknande upplevelser, de undrade hur länge de skulle behöva 

stå ut utan diagnos eller prognos, de upplevde att de befann sig i en dimma. Patienterna 

som inte hade någon diagnos kände att det var oklart om de skulle vända sig till 

sjukvården för att få hjälp, de förklarade att de kände sig vilsna i sökandet efter hjälp. I 

en annan studie (Nettleton, 2006) berättade patienterna att de hade träffat så många 

läkare, genomgått så många undersökningar och sjukhusvistelser att de knappt mindes 

händelseförloppet. Trots många olika åtgärder (Rose, et al. 1999) var patienterna 

missnöjda med vården.   

 

Diskussion 
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Metoddiskussion 
 

Studiens syfte var inriktat på både sjukvårdpersonalens hantering och patienters 

upplevelser, dels på grund av ämnets begränsningar vad gäller artiklar och dels för att få 

fram helheten eftersom de båda inriktningarna har ett samband. Med två inriktningar 

kan det anses att studien inte fått samma djup som med en inriktning, samtidig får 

studien en helhet av problemområdet, vilket kan ses som en styrka. Den ursprungliga 

tanken var att syftet skulle formuleras med hänsyn till sjuksköterskans hantering. På 

grund av begränsningen i antalet artikelträffar inriktades istället syftet mot all 

sjukvårdspersonal, vilket kan ses som en svaghet eftersom fokus på sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete försvagades. 

 

Anledningen till valet av databaserna Cinahl, PubMed, Psycinfo och Academic Search 

Elite var dess omfång av olika ämnesområden. De omfattade omvårdnad, medicin och 

psykologi, en databas omfattade ett flertal ämnesområden. Mesh- och Theasaurustermer 

kombinerades med fritextsökord. Fritextsökningarna motiverades med att antalet 

artikelträffar begränsades till endast ett fåtal artiklar då fritextsökord inte användes. En 

svaghet var att tre av sökningarna resulterade i över 60 artikelträffar. Ytterligare sökord 

kunde dock inte användas eftersom det då resulterade i för få artikelträffar. Däremot 

ansågs inte antalet artikelträffar som ett problem utan kunde överskådas och bearbetas. 

Många artiklar återkom i ett flertal sökningar, vilket ökar studiens validitet. Det tyder på 

att sökorden var relevanta, att artiklarna svarade till studiens syfte och att det utfördes 

en grundlig genomsökning i samtliga databaser. 

 

Det fanns endast ett begränsat antal nypublicerade artiklar inom det valda 

ämnesområdet. Därför valdes begränsningarna så att de inkluderade artiklar som var 

publicerade de senaste 10 åren. Detta ansågs inte påverka resultatet negativt, eftersom 

innehållet i artiklarna inte bedömdes ha förändrats nämnvärt under dessa år. Inga studier 

exkluderades på grund av det land som studien utförts i, resultatartiklarna var dock 

främst från Europa och USA. En anledning till att inga artiklar uteslöts berodde på att 

Sverige är ett mångkulturellt land vilket betyder att artiklar från olika kulturer hade ett 

positivt inflytande på studien. 

 

Till urval ett valdes 30 artiklar där 15 av dessa artiklar utsågs till urval två. Att endast 

30 artiklar valdes till urval ett kan ses som en styrka på grund av ett kritiskt förfarande. 

En kombination av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod anses ge studien 

ett brett perspektiv eftersom problemen belyses på olika nivåer, vilket har en positiv 

påverkan på studien.    

 

I sökningarna framkom flera artiklar som var skrivna av samma författare. Detta kan ses 

som en styrka eftersom studierna hade olika syften och att forskarna var väl insatta i 

ämnet. Det kan samtidigt betraktas som en svaghet eftersom det inte framkom en lika 

stor bredd, som det hade gjort om det hade varit olika författare till resultatartiklarna. 

 

Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat grundas på artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod, vilket 

gav ett brett perspektiv av problemområdet. För att stärka studiens validitet och 
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reliabilitet granskades resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet utifrån en modifierad 

bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) för studier med kvalitativ respektive 

kvantitativ metod. Varje artikel granskades en gång och graderades mellan grad I och 

III. Grad I innebar en hög vetenskaplig kvalitet, grad II klassades som medelgrad och 

grad III ansågs vara av låg vetenskaplig kvalitet. Tio artiklar bedömdes vara av grad I 

och de resterande fem artiklarna bedömdes vara av grad II. Detta påvisar att artiklarna 

höll en hög vetenskaplig kvalitet vilket medför ett tillförlitligt resultat. Däremot kan det 

ses som en svaghet att artiklarna endast granskades en gång. I artiklarna fanns en stor 

spridning i antalet patienter som deltog. Det varierade från 18 deltagare i en kvalitativ 

studie till 4746 deltagare i en kvantitativ studie. Spridningen kan ses som en svaghet 

eftersom studier med få deltagare fick ett stort inflytande på resultatet i jämförelse med 

studier med många deltagare. Samtidig fanns möjligheten att djupare ta del av 

deltagarnas upplevelse i studier med få deltagare, vilket var av betydelse för resultatet. 

Patienterna som deltog i studierna var mellan 16 och 89 år, vilket ansågs vara ett bra 

underlag. Deltagarna i artiklarna var oftast av kvinnligt kön förutom när läkare ingick i 

studierna då det manliga könet dominerade. I studier som läkare deltog i varierade 

antalet deltagare mellan 15 och 280 personer. Majoriteten av artiklarna hade tydligt 

beskrivit syfte, metod och urval. Även val av metod ansågs vara relevant i samtliga 

artiklar. Etiska aspekter belystes i sju av resultatartiklarna. I flertalet av artiklarna 

påverkades inte studiens resultat av bortfallet. I fyra av artiklarna var bortfallet inte 

angivet, vilket påverkade den vetenskapliga kvaliteten negativt. 

 

Den psykiska ohälsan (Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2005a) är ett ökande 

samhällsproblem som medför en stor belastning för primärvården. Patienter som söker 

till primärvården (Karlsson, 2004) med psykosociala behov anses vara de som kräver 

mest av sjukvårdspersonalens energi och är den grupp av patienter som det behövs mer 

kunskaper om.  

I primärvården (Socialstyrelsen, 2007) finns flera brister vad gäller omhändertagandet 

av patienter med psykisk ohälsa, framförallt i fråga om diagnostisering och uppföljning 

av behandling. Bristerna beror dels på otillräckliga resurser men främst på att 

sjukvårdspersonalen, som arbetar inom primärvården, inte besitter rätt kompetens för att 

tillfredställa patienternas behov av vård. I resultatet framhålls att sjukvårdspersonalens 

främsta uppgift (Ring, et al. 2005; Woivalin et al. 2004) var att utreda om det föreligger 

en somatisk sjukdom. Detta leder till att de medicinska metoderna är högst prioriterade 

när patienter söker sjukvård. Om de medicinska undersökningarna inte påvisar somatisk 

sjukdom anses patienten som frisk. Hälsokorset beskriver (Eriksson, 1989) däremot att 

patienter kan uppleva frånvaro av välbefinnande utan att uppvisa några objektiva tecken 

på sjukdom. Erikssons hälsokors stämmer överens med WHOs definition av hälsa 

(WHO, 2003) som förklarar hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

bara frånvaro av sjukdom eller svaghet. Eftersom patienter som somatiserar presenterar 

somatiska symtom och förnekar psykiska förklaringar, kan det spekuleras i om det kan 

medföra att sjukvårdspersonalen litar på det patienterna uttrycker och har svårt att se 

den bakomliggande orsaken. För att visa ett respektfullt och värdigt bemötande krävs 

goda kunskaper inom ämnet psykisk hälsa. Bristande kunskaper kan ge konsekvenser 

genom att patienterna misstolkas, exempelvis att de inte får den vård de behöver och 

blir felaktigt behandlade på grund av att vårdpersonalen inte ser alla dimensioner av 

individen. I dagens grundläggande sjukvårdsutbildningar dominerar det medicinska 

synsättet, vilket kan anses ligga till grund för den bristande kompetens att hantera 

patienter med psykiska ohälsa. Sjukvårdspersonalens arbete styrs av detta 

förhållningssätt och leder till att fokus läggs på patienternas objektiva tecken på 
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sjukdom medan patienternas subjektiva dimension inte prioriteras. Om 

sjukvårdspersonalen däremot tidigt i omhändertagandet hade uppmärksammat och 

frågat patienterna om deras psykiska och sociala livssituation hade patienternas lidande 

kunnat minskas.  

 

Kunskaper om psykisk ohälsa (Engman, 2003) är grundläggande för ett gott bemötande 

av patienter med psykiska problem. I resultatet framkom (Anderson, et al. 2008; Ring, 

et al. 2005) att vårdpersonalen var medveten om att patienterna var i behov av 

bekräftelse och känslomässigt stöd men att de ändå har svårigheter att förmedla detta till 

patienterna. Det kan anses att de bristande kunskaperna kan bilda en ond cirkel där 

felbehandling leder till nya sjukvårdsbesök, som ger ökade kostnader för samhället. 

Detta kan leda till negativa upplevelser för både sjukvårdspersonal, som känner 

frustration över att de inte kan hjälpa patienterna, och patienter, som får genomgå 

undersökningar utan resultat vilket skapar frustration, minskat förtroende för sjukvården 

och ett onödigt lidande. Okunskap finns även hos patienter som somatiserar (Anderson, 

et al, 2008; Fink & Rosendal, 2007; Ottosson & Ottosson, 2007; Woivalin et al. 2004; 

Wileman, et al. 2002; Malmquist 2000; Lundin, 1999), de har svårt att förstå eller inga 

kunskaper om att deras somatiska symtom har en psykisk orsak och är övertygade om 

att symtomen har en somatisk grund. Denna okunskap hänger samman med att de 

psykiska åkommorna (Lundin, 1999) i alla tider har varit tabubelagda och inte socialt 

accepterade. Människors inställning kan än idag anses präglas av detta. Det kan anses 

att ökade kunskaper om somatisering för med sig att fördomar och negativa attityder 

kan förändras och bli mer accepterande gentemot patienter som somatiserar. Om 

sjukvårdspersonalen har en fördomsfri inställning kan de hantera patienterna på ett 

värdigt och respektfullt sätt och förmedla sin inställning vidare till patienterna. Det 

medverkar även till att patienter som söker vård med somatiska symtom har förståelse 

för att psykiska påfrestningar kan ligga till grund för symtomen. I resultatet framkom att 

patienterna (Peters, et al. 1998) ville genomgå medicinska undersökningar eftersom de 

hade större förtroende för den medicinska utrustningen än för sjukvårdspersonalens 

kompetens. Att de inte litade på sjukvårdspersonalen kan tänkas bero på att misstag 

inom vården får stor uppmärksamhet i media, vilket skapar oro och rädsla, eller att de 

har erfarenhet av att vården inte uppfyllt deras förväntningar.  

Om personalen inom primärvården (Lyles, et al. 2003; Wileman, et al. 2002) utnyttjade 

varandras kompetenser underlättades arbetet med patienterna. På vissa vårdcentraler 

(Socialstyrelsen, 2007) finns speciella team från psykiatrin som kan stödja och handleda 

personalen inom primärvården i hanteringen av patienter med psykisk ohälsa. Däremot 

är samarbetet begränsat mellan primärvården och psykiatrin på andra vårdcentraler. 

Psykiatrin har idag överlämnat många av patienterna med psykisk ohälsa till 

primärvården, som däremot inte har fått ökad tillgång till kompetens och resurser för att 

kunna omhänderta patienterna. Inom primärvården finns ett behov av stöd från 

psykiatrin, däremot tillfredställs detta behov sällan. En anledning till detta kan vara att 

patienterna anses vara för sjuka för primärvården men inte tillräckligt sjuka för att 

behandlas av psykiatrin. Eftersom patienterna i första hand söker till primärvården kan 

det betraktas som att de bär ansvaret för att patienterna ska få den rätta vården. 

Primärvården använder de kunskaper och resurser som de innehar för att kunna 

behandla patienterna. En hanteringsstrategi är att remittera patienterna vidare till 

psykiatrin. Om psykiatrin däremot inte kan ta emot patienterna står primärvården 

maktlös och patienterna riskerar att få en otillfredsställande vård. Ett gott samarbete 

mellan primärvården och psykiatrin hade kunnat minska kunskapsbristen inom 
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primärvården och därmed resulterat i att den felaktiga hanteringen av patienter med 

psykisk ohälsa hade kunnat undvikas. 

 

Psykiska påfrestningar ligger till grund (Ottosson & Ottosson, 2007; Malmquist, 2000) 

för de somatiska symtomen hos patienter som somatiserar. Individens stress- och 

sårbarhet (Cullberg, 1991) påverkar den psykiska hälsan. Det sociala nätverkets stöd 

(Karlsson, 2004) är av stor betydelse för individen för att kunna hantera svåra 

livssituationer och har även betydelse för den fysiska och psykiska hälsan. I resultatet 

framkom (Ring, et al. 2005; Salmon, et al. 2005) att patienterna var i behov av 

emotionellt stöd, de hade (Karlsson, 2004; Woivalin, et al. 2004) vanligtvis även ett 

dysfunktionellt socialt nätverk. Brist på stöd kan medföra att patienterna känner att de 

inte har någon att dela sina känslor med, vilket leder till övergivenhet och isolering. De 

grupper i samhället som är mest isolerade är (Karlsson, 2004) ensamstående 

småbarnsföräldrar och invandrare på grund av att de har svårt att skapa sociala 

kontakter. Nämnda grupper samt arbetslösa, lågutbildade och individer med 

sjukersättning (Statens folkhälsoinstitut, 2007) anses också vara de som har störst risk 

att utsättas för isolering och därmed även drabbas av psykisk ohälsa. Det kan anses att 

individens sårbarhet ligger till grund för utveckling av somatisering. Patienter som 

somatiserar lider av psykisk ohälsa och i många fall har ett bristande socialt nätverk, 

som är en skyddsfaktor, vilket gör att de är mer utsatta än andra och upplever brist på 

meningsfullhet. Sjukvården kan ibland utgöra det enda sociala nätverk för patienter som 

somatiserar. Därför är sjukvårdspersonalens hantering av patienterna av största vikt. 

Stress- och sårbarhetsmodellen kan kopplas till hur patienterna upplever sin situation, 

upplevelserna kan vara varierande beroende på hur sårbar individen är. Detta sker 

genom att patienterna har en ökad sårbarhet, en utlösande faktor inträffar och om 

individen har ett dåligt fungerande nätverk, vilket patienterna ofta har. Vidare framkom 

det att brist på meningsfullhet kan medföra en utveckling av psykisk ohälsa, som i sin 

tur kan uppträda som somatisering. 

 

När patienterna (Eriksson, 1994) upplever frånvaro av hälsa påverkas hela individens 

livssituation, ett såkallat livslidande uppstår. Patienter med medicinskt oförklarliga 

symtom (Nettleton, et al. 2005) upplever sådant livslidande eftersom deras situation är 

oviss på grund av att de inte har en diagnos och därmed ingen prognos. Ett annat 

lidande (Eriksson, 1994) uppstår på grund av sjukvårdspersonalens avsaknad av 

kunskaper om och förmåga att se den bakomliggande orsaken till patienternas symtom, 

vilket medför att de inte får en tillfredsställande vård och därmed skapas ett vårdlidande. 

Sjuksköterskan ska uppmärksamma (Socialstyrelsen, 2005b) och möta patienternas 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder. Att sjukvårdspersonalen visade (Anderson, et al. 2008; Nettleton, 2006; 

Wileman, et al. 2002; Hartz, et al. 2000) engagemang, empati, bekräftelse, respekt, 

förtroende och känslomässigt stöd, lyssnade och tog patienterna på allvar var även av 

betydelse för att minska detta vårdlidande.  

 

En av de mest förekommande (Anderson, et al. 2008; Nettleton, 2006; Woivalin, et al. 

2004; Hartz, et al. 2000) patientupplevelserna i resultatet var att inte bli tagen på allvar 

av såväl sjukvårdspersonal som närstående. En orsak (Ottosson & Ottosson, 2007; 

Woivalin, et al. 2004) till att patienterna inte blev tagna på allvar var att personalen i 

primärvården upplevde obehag, osäkerhet och rädsla vid hanteringen. Troligtvis kan det 

vara så att de upplevde obehag på grund av deras bristande kunskap om patienter som 

somatiserar. För att visa patienterna att de tas på allvar (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
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Suserud & Fagerberg, 2003) bör sjukvårdspersonalen visa engagemang genom att inge 

lugn, ta sig tid att lyssna och försöka bygga upp en relation med förtroende. Förtroendet 

utvecklas genom att sjukvårdspersonalen litar på de upplevelser som patienterna 

förmedlar. Om sjukvårdspersonalen (Anderson, et al. 2008) misstänker en psykisk orsak 

till patienternas symtom och redogör för det tidigt i sjukdomsprocessen, underlättar det 

patienternas förmåga att acceptera en psykisk orsak och minskar på så sätt deras 

lidande. I motsats till detta tillämpades vårdpersonalen normalisering av de somatiska 

symtomen, som ett sätt att hantera patienter som somatiserar. Det kan spekuleras i om 

detta var bortförklaringar eftersom de inte kunde finna den egentliga orsaken till 

symtomen. De hanteringsmetoder som användes skiljer sig till stor del från den 

trestegsmetod som innebär att ta del av patienternas upplevelser och koppla samman 

dessa med symtomen och tillsammans finna den bakomliggande orsaken. Att 

sjukvårdspersonalen agerar som de gör kan bero på okunskap med tanke på att det krävs 

professionellt engagemang för att genomföra ett gott omhändertagande. 

 

Psykisk ohälsa (Dock, 2007; Socialstyrelsen, 2005a) skapar stora kostnader för 

samhället. Sjukskrivning och förtidspensionering (Dock, 2007) utgör omkring hälften 

av kostnaderna. Detta tyder på att patienter som somatiserar är sjuka, vilket medför att 

de inte kan arbeta på grund av att de får otillfredsställande vård. Om patienter med 

psykisk ohälsa, framförallt patienter som somatiserar, hanteras på ett optimalt sätt, hade 

deras livskvalitet ökat och de hade kunnat återgå i arbete. Detta leder i sin tur till att 

belastningen i vården och patienternas lidande minskar, vilket även bidrar till minskade 

samhällskostnader. En annan orsak till de stora samhällskostnaderna kan vara 

patienternas okunskap om somatisering och att psykiska problem till stor del är 

tabubelagda, vilket leder till att de söker vård vid upprepade tillfällen och kräver 

medicinska undersökningar, eftersom de tror att de lider av somatisk sjukdom. 

Kostnaderna (Skolverket, Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2004) skulle 

kunna minskas om fokus låg på preventivt arbete för att motverka psykisk ohälsa. 

Redan i tidig ålder läggs grunden för individens utveckling av psykisk hälsa. Aspekter 

som påverkar den framtida psykiska hälsan är sociala relationer, ekonomisk situation, 

framtidsutsikter, boende och miljö. Vidare kan anses att det därför är av stor betydelse 

att resurserna används i preventivt syfte för att minimera risken för utveckling av 

psykisk ohälsa och onödigt lidande, vilket ger minskade samhällskostnader.  

 

Konklusion 

 

Negativa inställningar präglade sjukvårdspersonalens förhållningssätt till patienter som 

somatiserar. Sjukvårdspersonalen var medveten om vikten av att bekräfta patienternas 

symtom, visa engagemang och empati, lyssna och alltid finnas till hands för att upprätta 

en god relation gentemot patienterna. Den hanteringsmetod som sjukvårdspersonalen 

inom primärvården mestadels fokuserade på var den medicinska metoden, till skillnad 

från de psykosociala åtgärderna som sällan prioriterades. Andra hanteringsmetoder som 

användes var information och undervisning om kroppens normala processer, 

normalisering av patienternas symtom, alternativa behandlingar och att arbeta i team 

med olika kompetenser kring patienterna. Planerad uppföljning resulterade i att 

patienternas spontana besök hos vårdcentralen minskade och främjade relationen mellan 

patient och sjukvårdspersonal. 
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När sjukvårdspersonalen visade patienterna bekräftelse upplevde de trygghet och 

känslomässigt stöd. Patienter som inte blev tagna på allvar ifrågasatte sig själva och sina 

somatiska symtom. Psykosociala problem var skälet till patienternas behov av 

emotionellt stöd, de kände sig isolerade och övergivna. Patienterna upplevde att de inte 

respekterades och accepterades av sjukvårdspersonalen, vilket färgade deras inställning 

till vården. Patienterna kände oro och rädsla för vad de somatiska symtomen kunde bero 

på och kunde leda till. De var även oroliga för att bli felaktigt omhändertagna och att 

den medicinska utrustningen inte skulle hanteras på ett korrekt sätt. Ovisshet, på grund 

av att patienterna inte visste vart de skulle vända sig för att få hjälp eller för hur 

sjukdomen skulle utvecklas, präglade deras upplevelser och bidrog till att de var 

missnöjda. 

 

Implikation 
 

Ökade kunskaper om somatisering i hela samhället kan bidra till att psykiatriska 

diagnoser blir mer accepterade och inte lika tabubelagda. Sjukvårdpersonalen i såväl 

öppen- som slutenvård är i behov av ökade kunskaper inom ämnet för att kunna 

förbättra hanteringen av patienter som somatiserar. Undervisning inom alla 

vårdrelaterade yrkesutbildningar bidrar till ökade kunskaper, trygghet och därmed 

minskad osäkerhet i hanteringen av denna patientgrupp. För att ytterligare effektivisera 

behandlingen krävs forskning inom området, vilket skulle ge patienterna ökad 

livskvalitet och minskade samhällskostnader. 
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Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

1998 

England 

Peters, S., 

Stanley, I., 

Rose, M., & 

Salmon, P. 

Patients with 

medically 

unexplained 

symptoms: 

Sources of 

patients‟ authority 

and implications 

for demands on 

medical care 

Att undersöka om 

patienter använder 

sig av medicinskt 

språk och 

trovärdiga 

förklaringar för att 

förklara sina 

symtom i mötet 

med läkaren.  

Kvalitativ metod, 

analytisk. 

Intervjuer med fyra 

förutbestämda frågor som 

deltagarna fick berätta 

fritt kring. 

Bortfall angivet. 

 

68 patienter med 

långvariga medicinskt 

oförklarliga symtom 

mellan 19 och 72 år. 36 

var kvinnor.  

Resultatet är inte 

förenligt med åsikten 

att somatiserande 

patienter beskriver 

sina symtom med 

medicinska modeller 

för att tvinga läkarna 

att utföra fler 

åtgärder.  

Grad I 

2005 

England 

Ring, A., 

Dowrick, C. 

F., Humphris, 

G. M., 

Davies, J., & 

Salmon, P. 

The somatising 

effect of clinical 

consultation: What 

patients and 

doctors say and do 

not say when 

patients present 

medically 

unexplained 

physical 

symptoms 

Att undersöka 

nyckelfaktorer i 

kommunikationen 

mellan läkare och 

patienter med 

medicinskt 

oförklarliga 

symtom och på så 

sätt pröva tidigare 

kvalitativa 

forskningsresultat.  

Kvantitativ metod, 

analytisk. 

Observationer vid mötet 

mellan patient och läkare.  

Bortfall angivet.  

 

42 läkare, 22 män och 20 

kvinnor, de hade mellan 

fem till 42 år erfarenhet. 

420 patienter med 

medicinskt oförklarliga 

symtom, 267 var kvinnor 

mellan 16 och 89 år.  

Patienter med 

medicinskt 

oförklarliga symtom 

får olämplig 

somatisk behandling 

och fokus borde 

ändras från patienten 

till läkaren för att 

läkaren ska kunna 

blida sig en egen 

uppfattning om 

patientens symtom.   

Grad I 

 



 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

1999 

England 

Rose, M., 

Stanley, I., 

Peters, S., 

Salmon, P., 

Stott, R., & 

Crook, P. 

Wrong problem, 

wrong treatment 

(Unrecongnised 

inappropriate 

referral to 

physiotherapy) 

Att utforska varför 

primärvården ställer 

krav på sjukgymnastik 

för patienter som 

somatiserar. 

Kvalitativ metod, 

analytisk.  

Intervjuer.  

Bortfall angivet.  

 

228 patienter med 

fysiska symtom som de 

hade haft i minst ett år 

och som förblev 

oförklarliga trots remiss 

till specialist och 

undersökningar. De var 

mellan 19 och 73 år. 121 

var kvinnor.  

I stor utsträckning är 

kravet på 

sjukgymnastik från 

primärvården baserat 

på bevis om hur 

effektivt det är i 

behandlingen av 

patienter som 

somatiserar.   

Grad I 

2005 

England 

Salmon, P., 

Ring, A., 

Dowrick, C. 

F., & 

Humphris, 

G. M. 

What do general 

practice patients 

want when they 

present 

medically 

unexplained 

symptoms, and 

why do their 

doctors feel 

pressurized? 

Att testa 

föreställningen om att 

patienter med 

medicinskt 

oförklarliga symtom 

behöver mer 

emotionellt stöd och 

förklaringar från 

läkaren än andra 

patienter och om 

läkare finner 

patienterna mer 

kontrollerade på grund 

av detta. 

Kvantitativ metod, 

analytisk.  

Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Bortfall angivet.  

 

42 läkare, 22 var män 

med fem till 42 års 

erfarenhet. 357 patienter 

med medicinskt 

oförklarliga symtom och 

357 patienter med 

fysiska symtom som var 

förklarade deltog i 

kontrollgruppen. 

Patienter med 

medicinskt 

oförklarliga symtom 

behövde mer 

emotionellt stöd men 

de krävde inte mer 

förklaringar till sina 

symtom än vad 

kontrollgruppen 

behövde.  

Grad II 



 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Sri Lanka 

Sumathipala, 

A., Siribaddana, 

S., Hewege, S.,  

Sumathipala, 

K., Prince, M., 

& Mann, A. 

Understanding 

the explanatory 

model of the 

patient on their 

medically 

unexplained 

symptoms and 

its implication 

on treatment 

development 

research: a Sri 

Lanka study 

Att få fram 

sjukdomsuppfattninge

n hos patienter med 

medicinskt 

oförklarliga symtom, i 

primärvården i Sri 

Lanka, för att 

förbättra behandlingen 

med kognitiv 

beteendeterapi. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod, 

analytisk och 

deskriptiv. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Bortfall ej 

angivet. 

 

68 patienter 

med fem eller 

fler medicinskt 

oförklarliga 

symtom, mellan 

16 och 65 år, 48 

var kvinnor. 

Förståelsen för patientens 

tankar och dess 

komplexitet interagerar 

med patientens erfarenhet 

och symtom. Det är 

viktigt att använda 

kvalitativ data vid 

utveckling av kognitiv 

beteendeterapi för att göra 

den kulturell- och 

patientanpassad. 

Sjukdomsuppfattnings-

modellen är användbar för 

att få en förståelse för 

patienternas ständiga 

lidande. 

Grad I 

2002 

England 

Wileman, L., 

May, C., & 

Chew-Graham, 

C. A. 

Medically 

unexplained 

symptoms and 

the problem of 

power in the 

primary care 

consultation: a 

qualitative study 

Att utforska läkares 

attityder till 

hanteringen av 

patienter med 

medicinskt 

oförklarliga symtom i 

primärvården.  

Kvalitativ 

metod, 

analytisk. 

Grounded 

theory.  

Semistrukturera

de intervjuer. 

Bortfall angivet.  

 

15 läkare, 11 

män och 6 

kvinnor. 

Läkarna upplevde att de 

behövde mer stöd i 

hanteringen av de 

negativa känslorna och 

frustrationen som uppstod 

i mötet med patienterna.  

De behöver även mer 

utbildning för att kunna 

hantera patienterna 

eftersom patientgruppen 

uppfattades som 

svårhanterlig. 

Grad II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 

Sverige 

Woivalin, T., 

Krantz, G., 

Mäntyranta, T., 

& Ringsberg, K. 

C. 

Medically 

unexplained 

symptoms: 

perceptions of 

physicians in 

primary health 

care 

Att utforska läkares 

uppfattningar och sätt 

att hantera patienter 

med medicinskt 

oförklarliga symtom. 

Kvalitativ metod, 

analytisk. 

Fenomenografisk 

studie.Fem 

diskussionsgrupp

er med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Bortfall ej 

angivet.  

 

27 läkare, mellan 

33-57 år, 16 var 

kvinnor och 11 

var män.  

Läkarna behöver vara 

medvetna om sin egen 

uppfattning av 

medicinskt oförklarliga 

symtom och vid 

utvecklingen av 

professionalitet och 

arbetssätt.  

Grad I 



 

 

  

  

Modifierad bedömningsmall för studier med kvalitativ metod                        Bilaga I:1 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3 p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,  

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Somatisering Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för  

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

 

Nej 

  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc.) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc.) 

Ej 

acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av  

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultatet 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 48 p) p p p p 

    p 

Grad I: >80%    % 

Grad II: >70%    Grad 

Grad III: >60%     

 

Titel: 

    

Författare:     



 

 

Modifierad bedömningsmall för studier med kvantitativ metod                     Bilaga I:2 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3 p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Urval (antal, beskrivning,  

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Somatisering Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för  

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

 

Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc.) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

 

Saknas 

 

Mindre bra 

 

Bra 

 

 

Tolkning av resultatet Ej 

acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av  

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultatet 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 46 p) p p p p 

    p 

Grad I: >80%    % 

Grad II: >70%    Grad 

Grad III: >60%     

 

Titel: 

    

Författare:     

 


