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Förord 

Syfte med rapporten 
Denna rapport har två syften. Det ena är att utarbeta ett underlag till Socialdeparte-
mentet för att utröna vilken kunskap som finns inom området sjukskrivning, behand-
ling och rehabilitering av lättare psykiska diagnoser. När arbetat hade påbörjats kom 
önskemål om att rapporten även skulle omfatta smärta. Underlaget i rapporten ska 
vara ett stöd för att utforma en rehabiliteringsgaranti.  
Det andra syftet med rapporten är att underlätta för landstingen att förbereda en reha-
biliteringsgaranti.  

Målgrupp  
Målgrupperna för rapporten är politiker som ska ta ställning till utformningen av re-
habiliteringsgarantin och personer i landstingen som ska utforma en rehabiliteringsga-
ranti. 

Ett stort tack 
Detta dokument har utarbetats under mycket kort tid. För att det skulle vara möjligt 
bildades en referensgrupp som träffades vid två tillfällen och diskuterade upplägg och 
innehåll.  

Ett stort tack till referensgruppen som har bidragit till värdefulla diskussioner och gett 
synpunkter och bidragit till de texter som tagits fram. Deltagare i gruppen var: 
Elisabeth Erwall, Stockholm läns landsting, Christina Källgren Petersson, Östergöt-
lands läns landsting, Elisabeth Kristiansen, Gävleborgs läns landsting, Ingrid Wange-
rud, Försäkringskassan, Mattias Lundberg och Örjan Salling, Psykologförbundet, 
Anders Nilsson och Susanne Asplund Johansson, Läkarförbundet och Anders Nor-
lund, SBU. 

Tack också till följande personer som har gett synpunkter och bidragit till texter: 
Bo Lindblom och Jan Larsson, Socialstyrelsen, Kerstin Ekberg, Linköpings Universi-
tet, Jörgen Herlofson, Empatica AB, Jon Diutrex, Försäkringskassan, Jill Taube, Ca-
milla Grundström och Annika M Bjurling, Stockholms läns landsting, Barbro Holm 
Ivarsson, konsult folkhälsofrågor, Annie Hansen Falkdal, Västerbottens läns landsting 
och Tuula Wallsten, Landstinget Västmanland.  
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Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens med Socialdeparte-
mentet om att lämna underlag till en rehabiliteringsgaranti inom hälso- och sjukvår-
den för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att stimulera åter-
gång i arbete. SKL ska dessutom föreslå hur en rehabiliteringsgaranti ska kunna för-
beredas. Som ett första steg i att införa denna garanti föreslår regeringen att avtal träf-
fas med landstingen under 2008, som innebär att hälso- och sjukvården tillförs ökade 
resurser för sådana rehabiliteringsinsatser. Garantin inriktas på de stora diagnosgrup-
perna för sjukskrivningar: sjukdomar i rörelseorganen och lättare psykisk ohälsa. I 
förslaget, som ska överlämnas i april, ingår endast behandling och rehabilitering av 
lättare psykisk ohälsa och smärta. Orsaken är att Socialdepartementet önskar invänta 
Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomar i rörelseorganen.  

Förekomst av psykisk ohälsa och sjukdom från rörelseorganen 
Mellan 20 och 40 procent av befolkningen bedöms lida av någon form av psykisk 
ohälsa. De allvarliga psykiska sjukdomarna har inte ökat nämnvärt i befolkningen 
över tid medan lättare psykisk ohälsa har ökat sedan början av 1990-talet. Cirka 30 
procent av dem som söker hjälp i primärvården lider av psykisk ohälsa. Verksamhets-
cheferna i primärvården uppger att de inte har möjlighet att tillgodose den stora efter-
frågan på vård av personer med psykiska problem. Primärvården är i behov av fler 
kuratorer, psykologer och psykoterapeuter.  
Andelen som anger att de har en sådan sjukdom från rörelseorganen har legat relativt 
konstant sedan slutet av 1980-talet. I åldersgruppen 16-84 år uppgav 15 procent av 
männen och 21 procent av kvinnorna att de har en långvarig sjukdom på grund av 
besvär från rörelseorganen. Detta motsvarar cirka 737 000 kvinnor och 518 000 män.  
Generellt anger kvinnor oftare än män att de har en långvarig sjukdom på grund av 
besvär från rörelseorganen. Skillnaden är särskilt framträdande efter 55 års ålder. Be-
svär av smärta och värk i någon del av kroppen är vanligt . I ULF 2002/03 uppgav 57 
procent av männen och 68 procent av kvinnorna att de hade värk i antingen rygg, 
nacke, skuldror, armbågar, ben eller knän. Omkring 30 procent av dessa uppgav att 
besvären var svåra.  
Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är sjukdomar i rörelseorganen och den näst 
vanligaste är psykiska diagnoser. Sjukskrivning till följd av psykiska diagnoser fort-
sätter att öka och uppgår till 35 procent för kvinnor och 25 procent för män. Sjuk-
skrivningar vid dessa diagnoser pågår i genomsnitt mellan 200 och 350 dagar. Risken 
för att ett sjukfall ska fortsätta ytterligare en månad är högre ju längre tid det pågår. 
Sannolikheten att ett sjukfall ska avslutas avtar starkt när sjukfallet pågått i över 90 
dagar. Av de fall som pågått över 90 dagar har hälften avlutats ett halvår senare. 

Brister i hanteringen av sjukskrivningar 
Enligt Socialstyrelsen brister hälso- och sjukvården i hanteringen av sjukskrivningar. 
Detta bekräftas i undersökningar av Karolinska Institutet. Sjukvårdens sätt att hantera 
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sjukskrivningar har bidragit till den höga nivån på sjukfrånvaron i Sverige. Ett omfat-
tande arbete pågår för att utveckla arbetet med sjukskrivningsprocessen inom ramen 
för miljardsatsningen, vilket har bidragit till positiva effekter på sjukfrånvaron. I ok-
tober 2007 lanserade Socialstyrelsen ett Försäkringsmedicinskt beslutstöd med re-
kommenderade tider för sjukskrivning för cirka 90 diagnoser. Under maj 2008 kom-
mer beslutstödet att kompletteras med rekommenderade tider vid sjukskrivning för 
psykiska diagnoser.  

Insatser för rehabilitering 
Rehabilitering är inte någon klart definierad och exakt avgränsad verksamhet. Det 
innebär att rehabilitering omfattar många olika insatser och åtgärder och bedrivs i 
olika verksamheter. Medicinsk rehabilitering syftar till att så långt som möjligt åter-
ställa funktionsförmågan, bevara en uppnådd funktion, träna kompenserande funktio-
ner och därigenom förbättra förutsättningarna för full delaktighet i samhällslivet 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och re-
habilitering ska rehabiliteringsinsatser bidra till att en person med förvärvad funk-
tionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller 
bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och 
ett aktivt deltagande i samhällslivet. Olika insatser ska samordnas på ett ändamålsen-
ligt sätt. Efter samtycke från patienten ska en plan för samordning upprättas. Där ska 
tydligt framgå vilka de planerade och beslutade insatserna är, målet för insatserna, 
uppgifter om vem eller vilka som ska genomföra dem, en tidplan samt en beskrivning 
av hur och när punkterna ska följas upp och utvärderas. 

Befintlig kunskap och kunskapsluckor 
Det finns kunskapsbrister inom flera områden. Vetenskaplig kunskap saknas om vad 
som är optimal sjukfrånvaro och om konsekvenser (positiva och negativa) av sjuk-
frånvaro. Sådan kunskap behövs för att kunna göra adekvata ställningstaganden kring 
den enskilde patienten. Det saknas också instrument för att kunna bedöma hur stor 
nedsättning av arbetsförmågan som en sjukdom eller skada lett till. Vetenskapligt 
baserad kunskap saknas om några av de vanliga diagnosgrupperna bakom sjukskriv-
ning, både vad gäller diagnossättning, behandling och åtgärder för rehabilitering. Det 
finns en hel del kunskap om diagnos och behandling när det gäller ångest, depression 
och smärta. Ett problem är att den existerande kunskapen om psykiska besvär och 
smärta inte alltid används. Kunskapssammanställningar från Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU) visar att det finns evidens för flera behandlingsformer 
vad gäller ångest, depression och långvarig smärta, men att utfallsmåttet återgång i 
arbete saknas vid psykiska diagnoser. Förutsättningarna för att återgå i arbete borde 
rimligen förbättras om patienterna tillfrisknar från den psykiska sjukdomen. För att 
kunskapen ska förbättras bör forskning ske i anslutning till de åtgärder som sker inom 
ramen för rehabiliteringsgarantin.  
Här följer en kort sammanfattning av evidensbaserad kunskap när det gäller att be-
handla ångestsyndrom, depression och smärta.  

Ångestsyndrom 
Ångestsyndrom delas in i paniksyndrom, specifik fobi, social fobi, tvångssyndrom, 
posttraumatisk stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Kognitiv beteendete-
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rapi1 har effekt vid behandling av social fobi och generaliserat ångestsyndrom. Ensta-
ka studier talar för att kortvariga kognitiva terapier som ges redan när de första teck-
nen på posttraumatisk stress inträder, kan förhindra att ett kroniskt tillstånd utvecklas. 
Kognitiv beteendeterapi med exponering (till exempel exponering för spindlar vid 
spindelfobi) har visat sig vara effektivt vid behandling av paniksyndrom och specifika 
fobier. Vid tvångssyndrom är beteendeterapi med responsprevention den bäst doku-
menterade behandlingen, framför allt för tvångshandlingar.  

Depression 
De behandlingar som visat ha effekt mot depressiva tillstånd omfattar oftast 15-20 
behandlingstimmar och kan ske individuellt, i par eller i grupp. Fokuseringen har 
varit olika i olika terapiformer, men har haft det gemensamt att det handlat om bete-
endeproblem, tankesätt och relationer som sammanhänger med depressionen. De 
psykoterapiformer som har mest stöd i kliniska studier är beteendeterapi, kognitiv 
terapi och kombinationer av dessa båda. 

Smärta 
Breda och samordnade rehabiliteringsprogram, multimodal rehabilitering, definieras 
som insatser med ett helhetsperspektiv, vilket integrerar medicinska och sociala åt-
gärder beroende på individens behov och sociala situation. Ett generellt mål för mul-
timodal rehabilitering vid långvariga smärttillstånd är att lindra smärtupplevelsen 
samt öka individens allmänna funktions- och arbetsförmåga. Det biopsykosociala 
synsättet innebär att multimodal rehabilitering av långvarig smärta kan omfatta vitt 
skilda åtgärder som sjukgymnastik och sociala, pedagogiska och psykologiska insat-
ser i olika kombinationer. Multimodal rehabilitering som kombinerar psykologiska 
insatser, till exempel kognitiv beteendeterapi, med åtgärder som syftar till ökad fysisk 
funktionsförmåga, ger långsiktigt bättre resultat vid generell långvarig smärta än 
mindre omfattade insatser. Effekten kan mätas som återgång till arbete eller minskad 
sjukskrivning. Multimodala rehabiliteringsinsatser ger bättre effekter på funktions-
förmåga för patienter med fibromyalgi än mindre omfattande behandlingar. Mul-
timodal rehabilitering är mer kostnadseffektiv än konventionell behandling vid länd-
ryggsmärta. 

Fysisk aktivitet på recept  
Metoden Fysisk aktivitet på recept – FaR ® – innebär att patienten ordineras fysisk 
aktivitet utifrån FYSS (Fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehand-
ling) på samma sätt som ett läkemedel. Den kan ges förebyggande eller behandlande, 
som ett komplement till eller, i vissa fall, även som ersättning för läkemedel. Läkaren 
eller annan personal tar upp sjukdomshistoria, ger ordination på en receptblankett 

                                                 
 
 
 
 
 
1 Olika behandlingsmetoder beskrivs på sid. 17 under avsnittet "Kort beskrivning av 
behandlingsmetoder". 
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samt följer upp behandlingsresultatet. Fysisk träning har i flera studier visat sig ha en 
positiv effekt vid depression. Och kan vara ett komplement till annan behandling vid 
lättare och moderata grader av depression. Innebär FaR även skydd mot att insjukna i 
depression? Det finns det en handfull välgjorda studier som tyder på det. Ångestnivån 
påverkas övergående av fysisk aktivitet och man avser här det som benämns till-
ståndsångest och är tillfällig. Generaliserande ångesttillstånd kan ha nytta av fysisk 
aktivitet. Omvänt vet man att ångestsjukdomar förekommer mer bland fysiskt inakti-
va än hos aktiva. Under alkoholabstinens, som ofta innehåller en hög grad av ångest, 
har fysisk aktivitet i några studier visat sig ha effekt.  
Att organisera arbetet med lättare psykiska diagnoser och smärta kan ske på många 
olika sätt. Här presenteras hur landstingen i Gävleborg och Stockholm organiserar sitt 
arbete. 

Psykosociala team i Gävleborgs läns landsting 
Psykosociala teamet består av kurator, psykolog och psykiatrisjuksköterska och är väl 
integrerat i övrig verksamhet på hälsocentralen. Utifrån en tydlig gränsdragning till 
såväl egenvård som den specialiserade psykiatrin har teamet följande uppdrag: 

• Utreda och bedöma patienter över 18 år med en psykologisk/psykosocial problema-
tik. Vid behov använder sig teamet av självskattningsformulär, som ett komple-
ment; MADRS, HAD, SCL-90 är några exempel.  

• Ge en korttidsinriktad samtalsbehandling (i snitt 8-10 samtal à cirka en timme) 
samt verka för en god rehabilitering. Behandlingen ges individuellt, i grupp alterna-
tivt via internetbaserad KBT-behandling. 

• Aktivt samarbeta med externa aktörer såsom Försäkringskassa, socialtjänst och 
arbetsgivare.  

• Medverka i bedömning för en eventuell remiss till den specialiserade psykiatrin. 
• Verka som konsult till övriga medarbetare vid hälsocentralen. 

Patienterna remitteras till teamet antingen direkt via rådgivningssköterskan eller fa-
miljeläkaren. Patienten har även möjlighet att söka själv direkt till teamet. De vanli-
gaste diagnosgrupperna är lindriga och medelsvåra depressioner och ångesttillstånd, 
stressrelaterade sjukdomar samt komplicerade kristillstånd.  
Behandlingsinsatserna är ofta ett komplement eller ett alternativ till den medicinska 
behandling som ges av familjeläkaren. Metoderna hos det psykosociala teamet är 
mångskiftande, från psykopedagogiska metoder till korttidsinriktade samtalsbehand-
lingar av psykoterapeutisk karaktär. Teamets insatser består, vid behov, även av akti-
va rehabiliteringsinsatser i form av avstämningsmöten med familjeläkaren, Försäk-
ringskassan och arbetsgivaren, alltid tillsammans med patienten.  

Rehabiliteringsgaranti inom Stockholm läns landsting  
Målgrupper för rehabiliteringsgarantin är patienter som är sjukskrivna alternativ ris-
kerar att bli sjukskrivna till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattnings- 
och depressionstillstånd eller på grund av smärtproblematik i rygg, nacke och/eller 
axlar där man kan förvänta sig hel- eller deltidssjukskrivning under en längre period, 
mer än fyra veckor. 
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Rehabiliteringsgarantin innebär att målgruppernas behov av stöd i rehabiliteringspro-
cessen utreds och att de bedöms medicinskt av läkare eller annan behandlare samt att 
en plan för åtgärder tas fram. Försäkringskassan eller patienten själv kan ta initiativ 
till att omfattas av garantin. Ett avstämningsmöte genomförs där patient, läkare, hand-
läggare från Försäkringskassan, arbetsgivare/alternativt annan aktör deltar. Patientens 
behov av rehabiliteringsinsatser klarläggs under mötet och en överenskommelse fast-
ställs om lämpliga åtgärder som stöd i patientens rehabilitering/återgång i arbetet. Vid 
mötet klarläggs även behov av övriga insatser förutom det erbjudande om rehabiliter-
ingsgaranti som idag finns att tillgå inom första linjens vård. Gruppsamtal baserade 
på kognitiv beteendeterapi erbjuds de individer som det passar. Samtalen genomförs 
av utbildade gruppledare och är knutna till vårdcentraler och rehabiliteringsenheter.  
För de patienter som rehabiliteringsgarantins erbjudande inte passar, och som av läka-
re bedöms ha behov av fördjupad utredning, finns inom andra linjens vård ryggcentra 
och ett utökat stressrehabiliteringsnätverk med multidisciplinära team att tillgå:  
• Ryggcentra vid Stockholms Spine Center Rehab, Löwenströmska sjukhuset och 

Proxima Ryggcentrum, Nacka närsjukhus 

Enligt avtal tar de emot patienter på remiss som varit sjukskriven till minst 50 procent 
under minst fyra veckor för besvär från nacke och/eller rygg, och där ytterligare åt-
gärder bedöms nödvändiga eller att patienten haft upprepade sjukskrivningar till 
minst 50 procent under minst två veckor vid två tillfällen under de senaste tolv måna-
derna, för besvär från nacke och/eller rygg och där ytterligare åtgärder bedöms nöd-
vändiga eller att patienten, om han/hon inte uppfyller ovanstående, känner stark oro 
eller ångest för sina besvär från nacke och/eller rygg.  
• Ett stressrehabiliteringsnätverk bedrivs som försöksverksamhet vid StressRehab, 

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus 
AB, Gustavsbergs vårdcentral, Stiftelsen Stressmottagningen Solna och PBM 
Stressmedicine  

Syftet med försöksverksamheten är att erbjuda patienter, som remitteras, tidig utred-
ning och behandling med verkningsfulla rehabiliteringsinsatser samt att utveckla 
verktyg för stressprevention inom primärvården. Verksamheterna ska utföra bedöm-
ning/utredning och aktiv medicinsk rehabilitering både individuellt och/eller i grupp 
för patienter som är sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa inklusive utmattningssyn-
drom. 

Slutsats 
Att hälso- och sjukvården tillförs extra resurser i form av en rehabiliteringsgaranti, för 
att utveckla behandling och rehabilitering för personer som lider av lättare psykisk 
ohälsa som depression, ångest och stress eller smärta, är något som kommer att gynna 
patienterna. Läkare har i ett flertal studier uppgivit att de tycker det är problematiskt 
att hantera sjukskrivningar och finner olika coopingstrategier för att hantera situatio-
nen. Patienten får ofta den sjukskrivning som han/hon önskar även om läkaren bedö-
mer att det inte är lämpligt. Att kunna erbjuda patienter behandling och rehabilitering 
enligt intentionen i rehabiliteringsgarantin tillsammans med det utvecklingsarbete 
som sker till följd av miljardsatsningen och införandet av Försäkringsmedicinskt be-
slutstöd kommer att bidra till att fler personer undviker skadliga sjukskrivningar och 
kan återgå i arbete snabbare än tidigare.  
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Inledning 

I budgetpropositionen för år 2008  aviserade regeringen en rehabiliteringsgaranti. Till 
följd av detta har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fört samtal med Social-
departementet och kommit överens om att SKL ska lämna underlag till en rehabiliter-
ingsgaranti inom hälso- och sjukvården för evidensbaserad behandling och rehabili-
tering när det gäller lättare psykisk ohälsa och smärta. Syftet är att stimulera återgång 
i arbete. Som ett första steg i att införa rehabiliteringsgarantin träffas en överens-
kommelse med hälso- och sjukvården under 2008, som innebär att hälso- och sjuk-
vården tillförs ökade resurser för sådana insatser. Socialstyrelsen arbetar med att göra 
riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Därefter kommer en garanti att föreslås även 
för dessa diagnoser. Detta förslag ska överlämnas till Socialdepartementet i april 
2008.  

Åtgärder för att minska utanförskapet 
Regeringen föreslår 18 olika åtgärder som ska syfta till att minska utanförskapet 
(Prop 2007/08:1). Inriktningen för politikområdet är att sjukförsäkringen ska ge in-
komsttrygghet för den som drabbas av sjukdom eller skada. Samtidigt ska den ge 
motiv och möjlighet till att återgå i arbete. Arbetslinjen och tillvaratagande av arbets-
förmåga ska vara vägledande i sjukskrivningsprocessen. Försäkringskassan ska ge-
nom aktiva och tidiga insatser arbeta för att motverka långtidssjukskrivning och utan-
förskap. En väl fungerande rehabiliteringskedja samt en rehabiliteringsgaranti ska 
införas. Också företagshälsovården ska utvecklas.  
Regeringen har för perioden 2008-2010 avsatt 3.4 miljarder kronor för att finansiera 
rehabiliteringsgarantin och en utbyggd företagshälsovård. Under 2008 är 200 miljo-
ner kronor avsatta för rehabiliteringsgarantin, 2009 600 miljoner och 2010 1 miljard 
kronor.  

Ökade resurser för rehabiliteringsinsatser  
Ett sätt att stärka den enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen är att utveckla och 
förstärka de insatser som utförs inom respektive verksamhet. Regeringens avsikt är 
att komplettera den nuvarande vårdgarantin inom hälso- och sjukvården med en reha-
biliteringsgaranti för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att 
stimulera återgång i arbete. Som ett första steg i att införa denna garanti föreslår re-
geringen att ett avtal sluts med hälso- och sjukvården under 2008, som innebär att 
hälso- och sjukvården tillförs ökade resurser för sådana rehabiliteringsinsatser. Ga-
rantin ska i första hand inriktas på de stora diagnosgrupperna för sjukskrivningar – 
sjukdomar i rörelseorganen och lättare psykisk ohälsa (1).  
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Förekomst av ohälsa 

Psykisk ohälsa 
I Sverige har Statistiska centralbyrån (SCB) ända sedan 1974 gjort årliga undersök-
ningar av levnadsförhållanden (ULF). Mellan 20 och 40 procent av befolkningen be-
döms enligt ULF lida av psykisk ohälsa, allt ifrån allvarligare sjukdomstillstånd som 
schizofreni och psykoser till lättare psykiska besvär som oro, ångest, lindriga depres-
sioner och sömnproblem. Enligt uppskattningar kan 10-15 procent av dessa behöva 
psykiatrisk behandling. De allvarliga psykiska sjukdomarna har inte ökat nämnvärt i 
befolkningen över tid, medan lättare psykisk ohälsa har ökat alltsedan början av 
1990-talet. Ökningen gäller alla delar av befolkningen utom kvinnor över 65, där så-
dana besvär har varit vanliga ända sedan 1980-talet. Störst ökning av lättare psykisk 
ohälsa ses bland kvinnor i åldern 16-34 år (2).  
Mellan fyra och tio procent av den vuxna befolkningen uppfyller vid en viss tidpunkt 
kriterier för egentlig depression (3). Ångestsyndrom är vanligt i befolkningen. Ande-
len individer som under en tolvmånadersperiod har lidit av detta i någon form varierar 
mellan 12 och 17 procent. Man har uppskattat att var fjärde individ någon gång i livet 
kommer att drabbas av ett ångestsyndrom (4). 
Olika uppskattningar har kommit fram till att 30-40 procent av de patienter som söker 
primärvården har en psykisk problematik. Vanliga diagnoser är lindriga och måttliga 
depressioner och olika former av ångesttillstånd. Människor söker ofta hjälp i primär-
vården för både psykiska och somatiska problem. Ofta föreligger samtidigt såväl psy-
kisk som somatisk sjukdom och problem av psykosocial karaktär, och det inte är all-
tid lätt att skilja problemen åt (5). 

Rörelseorganens sjukdomar 
Rörelseorgan är samlingsnamnet på skelett, muskler, senor och ledband (ligament). 
Defekter i en eller flera av dessa delar resulterar i värk eller funktionsnedsättning. 
Sådana besvär är oftast lokaliserade till nacke, skuldror, bröstrygg, ländrygg, höft 
eller knä. I SCB:s ULF- undersökningar ställs frågan huruvida en individ har en lång-
varig sjukdom eller inte. Andelen som anger att de har en sådan sjukdom från rörel-
seorganen har legat relativt konstant sedan slutet av 1980-talet. I åldersgruppen 16-84 
år uppgav 15 procent av männen och 21 procent av kvinnorna att de har en långvarig 
sjukdom på grund av besvär från rörelseorganen. Detta motsvarar cirka 737 000 
kvinnor och 518 000 män.  
Generellt anger kvinnor oftare än män att de har en långvarig sjukdom på grund av 
besvär från rörelseorganen. Skillnaden är särskilt framträdande efter 55 års ålder. Be-
svär av smärta och värk i någon del av kroppen är vanligt . I ULF 2002/03 uppgav 57 
procent av männen och 68 procent av kvinnorna att de hade värk i antingen rygg, 
nacke, skuldror, armbågar, ben eller knän. Omkring 30 procent av dessa uppgav att 
besvären var svåra.  
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De upplevda besvären har ökat under 1990-talet jämfört med början av 1980-talet, 
hos både män och kvinnor i åldrarna upp till 45 år, framför allt bland de yngre. Ök-
ningen har varit särskilt stor bland kvinnorna i dessa åldrar. Kvinnor i åldersgruppen 
45-64 år har också mer värk. Andelen som uppger värk i nacke eller skuldror har ökat 
sedan början av 1980-talet i såväl arbetar- som tjänstemannagrupper. Kvinnliga arbe-
tare har värk i störst omfattning, 56 procent, och manliga tjänstemän i minst omfatt-
ning, 26 procent, enligt ULF 2002/03. Andelen med besvär från såväl nacke och 
skuldror som ländrygg är betydligt högre bland arbetare än bland tjänstemän. Kvinnor 
har mycket mer besvär än män och skillnaderna mellan män och kvinnor inom sam-
ma socioekonomiska grupp är mycket stora. Manliga arbetare har ryggvärk i nästan 
lika stor omfattning som kvinnliga arbetare, 42 respektive 48 procent. Minst vanligt 
är ryggvärk bland manliga högre tjänstemän där endast 22 procent uppger sådan värk 
(2).  
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Sjukfrånvaron i Sverige  

Ohälsotalet minskar 
Under andra hälften av 1990-talet och i början av 2000-talet ökade antalet personer 
som var långtidssjukskrivna dramatiskt i Sverige. I oktober 2007 var cirka 170 000 
personer sjukskrivna varav 70 000 hade varit det i mer än ett år. Omkring 550 000 
individer hade sjuk- och aktivitetsersättning.  
Det så kallade ohälsotalet är Försäkringskassans mått på utbetalningar inom sjukför-
säkringen satt i relation till befolkningen mellan 16 och 64 år (antal dagar/person som 
är frånvarande från arbetsmarknaden till följd av sjukpenning eller sjuk- och aktivi-
tetsersättning).  Ohälsotalet nådde sin kulmen september 2003 med 43,3 och har se-
dan dess minskat successivt och var 37,9 i februari 2008. Försäkringskassans mål för 
december 2008 är 37. De regionala skillnaderna är dock stora. Stockholms län har ett 
ohälsotal på 32,4 och Jämtland 47,8. Under 2007 har cirka 30 000 färre sjukfall startat 
jämfört med 2006.  
Sjukfallen avslutas allt snabbare. Antalet fall som varar mer än ett år har minskat och 
denna minskning beräknas överstiga 10 000 under 2007. Även antalet sjuk- och akti-
vitetsersättningar minskade något under året (6).  

Diagnoser vid sjukskrivning 
Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är sjukdomar i rörelseorganen. Den näst 
vanligaste är psykiska diagnoser. De senare fortsätter att öka sin andel av sjukskriv-
ningarna och uppgår till cirka 35 procent för kvinnor och 25 procent för män (1).  
Under september 2006 – augusti 2007 avslutades 498 000 sjukfall som hade pågått 15 
dagar eller längre. Av de sjukskrivna är 61 procent kvinnor och 39 procent män. De 
som har tillstånd som klassificeras som psykiska sjukdomar är sjukskrivna längst.  
Sjukskrivningar på grund av depressiv episod (diagnoskod F32) uppgår till 32 procent 
av alla psykiska diagnoser och pågår i genomsnitt i 319 dagar för kvinnor och 287 
dagar för män. Den största gruppen bland de psykiska diagnoserna är dock anpass-
ningssvårigheter och reaktion på svår stress, som uppgår till 42 procent (F43, stress, 
ångest, fobier). Den genomsnittliga tiden för sjukskrivning är 230 dagar för kvinnor 
och 209 dagar för män. Recidiverande depression (F33) har en genomsnittlig sjuk-
skrivningstid på 350 dagar för kvinnor och 348 dagar för män. De regionala skillna-
derna är större än skillnaderna mellan män och kvinnor (7).  
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Figur 1. Median i dagar för depression (F32 – enligt ICD10 – inom Psykiska sjukdomar) efter 
län. Avslutade sjukfall september 2006 – augusti 2007.   
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Källa: Försäkringskassan 
Medianlängden för sjukskrivningar på grund av psykisk sjukdom är nästan 100 dagar, 
eller drygt tre månader, i riket. De län som avviker mest från medianen för hela landet 
när det gäller längre sjukskrivningstid för psykisk sjukdom är Västerbotten och Ble-
kinge. Länen som avviker med kortare tider för psykisk sjukdom är Gotland, Örebro 
och Jönköping. Statistiken visar att de regionala skillnaderna är ännu större för vissa 
undergrupper inom de psykiska diagnoserna. Figur 1 visar att sjukskrivningstiden för 
depression (F32) är nästan 60 procent längre i Blekinge län jämfört med Örebro län 
(7). 
 
Figur 2. Median i dagar för anpassningssvårigheter och reaktion på svår stress (F43 inom Psy-
kiska sjukdomar) efter län. Avslutade sjukfall september 2006 – augusti 2007.  
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Primärvårdens arbete med psykisk ohälsa 

Det finns brister i primärvården när det gäller att möta det behov av vård för psykisk 
ohälsa som idag finns i befolkningen. Den bedömningen gör Socialstyrelsen i rappor-
ten Psykosocial kompetens i primärvården. Brister finns såväl när det gäller att ställa 
diagnos som att erbjuda kunskapsbaserad vård och behandling och att följa upp be-
handling. Det finns också gränsdragningsproblem mellan primärvårdens uppdrag och 
psykiatrins (8).  

Kort beskrivning av behandlingsmetoder 
Här följer en kort beskrivning av olika metoder som omnämns i rapporten. 
Kognitiv psykoterapi (KPT) har fokus på att förändra dysfunktionella tankemönster 
och är en strukturerad och målinriktad terapiform med hemuppgifter.  
Beteendeterapi (BT) har fokus på att förändra dysfunktionellt beteende. Exponering 
är ett centralt begrepp. 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform med både kognitiva och beteendete-
rapeutiska moment. 
Psykodynamisk psykoterapi  (PDT) fokuserar på känslor, tankar, motiv och relationer 
som är aktuella i patientens liv för att förändra ett dysfunktionellt – såväl yttre som 
inre – beteende (8).  

Tillgång till samtalsbehandling  
I en undersökning som genomfördes av Socialstyrelsen 2005  rapporterade verksam-
hetschefer på landets vårdcentraler en stor och tilltagande belastning på primärvården 
när det gäller personer som söker för psykiska problem. Cheferna anser generellt sett 
att de inte har möjlighet att svara mot den stora efterfrågan på omhändertagande (5). I 
en annan uppföljning av Socialstyrelsen uppges att tillgången på psykosocial kompe-
tens har ökat i primärvården mellan 2005 och 2007, men att tillgången fortfarande är 
otillräcklig (8). 
I undersökningen 2005 uppgav 91 procent av vårdcentralerna att de kunde erbjuda 
någon form av samtalsbehandling i sin egen primärvårdsverksamhet eller i samverkan 
med andra. 72 procent kunde erbjuda behandlingen på den egna vårdcentralen. Övri-
ga möjligheter till samtalsbehandling var på annan vårdcentral i samma primärvårds-
område (15 procent) hos psykosocialt team/psykoterapienhet eller liknande (18 pro-
cent) samt genom remiss till privat verksamhet (12 procent).  
Variationen mellan landstingen var stor när det gällde vilka personalkategorier som 
erbjöd samtalsbehandling i primärvården; den vanligaste var kurator/socionom. Bland 
privata vårdcentraler var det inte lika vanligt med kuratorer/socionomer (50 procent 
av de privata vårdcentralerna, jämfört med 70 procent av de offentliga). Där var det 
istället något vanligare att läkare (33 procent av de privata vårdcentralerna, jämfört 
med 22 procent av de offentliga) eller psykoterapeuter (26 procent av de privata vård-
centraler, jämfört med 20 procent av de offentliga) gav samtalsbehandlingarna.  
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Den vanligaste samtalsmetoden var kognitiv beteendeterapi (KBT), som 35 procent 
av vårdcentralerna erbjöd. Andelen vårdcentraler i landstingen som uppgav att de 
kunde erbjuda KBT varierade mellan 21 och 60 procent. En femtedel av vårdcentrals-
cheferna visste dock inte vilka metoder som användes vid psykiska besvär. 
Varje vårdcentral hade i genomsnitt tillgång till 28 timmar per vecka för samtalsbe-
handling för invånarna i sitt upptagningsområde. Dessa timmar avsåg tjänstetid för 
den personal som arbetade med samtalsbehandlingen, inte faktiska samtalstimmar. 
Variationen mellan landstingen var betydande. På frågan om de hade tillfredställande 
tillgång till samtalsbehandling/psykologisk behandling svarade 22 procent av landets 
vårdcentraler ja, 47 procent nej och 30 procent svarade delvis.  
I rapporten gjordes en kategorisering som byggde på en indexberäkning. Indexet be-
stod av fem parametrar där vardera kunde ge 0,1–2 poäng. Enligt detta system kunde 
man få högst tio poäng och lägst noll poäng. 
Parametrar för beräkning av indexpoäng: 
1. Andelen vårdcentraler i landstinget som kan erbjuda samtalsbehandling i primär-

vården. 
2. Genomsnittligt antal timmar för samtalsbehandling per vecka per vårdcentral i 

landstinget. 
3. Andelen vårdcentraler i landstinget som erbjuder terapi med kognitiv och beteen-

deterapeutiska moment (någon eller några av terapiformerna kognitiv beteendete-
rapi KBT, kognitiv psykoterapi KPT eller beteendeterapi BT). 

4. Andelen vårdcentraler i landstinget som svarar för att tillgången på samtalsbehand-
ling är tillfredställande 

5. Andelen vårdcentraler som gett spontana kommenterar i öppna frågor om olika 
problem. Den största andelen problemkommentarer ger noll poäng och de lägsta 
andelarna problemkommentarer två poäng (5). 

Landstingens poäng i fallande skala: 
Grupp A Grupp B Grupp C 
7-8 poäng 4-6 poäng 1-3 poäng 
Gävleborg Blekinge Kalmar 
Jämtland Dalarna Norrbotten 
Jönköping Gotland Uppsala 
Kronoberg Halland Västerbotten 
Västra Götaland Skåne Västernorrland
 Stockholm  
 Södermanland  
 Värmland  
 Västmanland  
 Örebro  
 Östergötland  

Olika kompetenser behövs  
För att kunna erbjuda samtalsbehandlingar med god evidens krävs utbildad personal. 
Detta kan säkras genom riktad rekrytering och/eller vidareutbildning; sannolikt krävs 
båda dessa satsningar. Frågan om vilka kompetenser som bör stärkas inom primär-
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vården gäller i första ledet vilka yrkesgrupper som kan förväntas bedriva samtalsbe-
handling. De grupper som bör bli aktuella för ökade utbildningsinsatser är kuratorer, 
psykologer, sjuksköterskor, psykoterapeuter och beteendevetare. Studier talar för att 
behandling av allmänläkare med mindre omfattande psykoterapiutbildningar (till ex-
empel två dagar) inte leder till lyckat resultat. Exempelvis fann man i en studie från 
2002 att en utbildning på fyra halvdagar inte resulterade i bättre patientutfall. Det 
rörde sig i detta fall om KBT för depression.  Kortare utbildning fyller ändå ett syfte 
för att utveckla en team approach inom primärvården; det underlättar samarbetet mel-
lan olika personalgrupper och leder till att patienter med en mångfacetterad problema-
tik kan få bättre och snabbare information och beslut om behandling (5).  
Det sägs ofta att det finns ett behov av psykosocial kompetens i primärvården utan att 
man definierar vilket som är det exakta behovet. En anledning till detta kan vara att 
det inte är allmänt känt vilken utbildning som ligger bakom olika titlar. Här beskrivs 
de mest förkommande titlarna.  
Psykiater 
En psykiater (eller psykiatriker) är en legitimerad läkare som efter 5½-åriga läkarstu-
dier och cirka två års praktik har specialiserat sig i psykiatri. Vidareutbildningen till 
psykiater tar vanligen fem år. Psykiatern arbetar med diagnostik och behandling av 
psykisk sjukdom med farmakologiska (medicinska), psykologiska och sociala meto-
der. I utbildningen ingår en grundläggande psykoterapiutbildning. 
Psykolog  
Det krävs fem års universitetsstudier plus ett års praktik för att bli legitimerad psyko-
log. En psykolog är en specialist på området psykologi och arbetar med psykologiska 
bedömningar, utredningar och behandlingar och ofta med handledning av andra per-
sonalgrupper. I utbildningen ingår en grundläggande psykoterapiutbildning. 
Psykoterapeut  
Psykoterapiutbildningen är en för flera yrkesgrupper gemensam treårig påbyggnads-
utbildning på halvfart. För att antas till utbildningen ska man vara psykiater eller psy-
kolog. Även andra yrkesgrupper som socionomer och sjuksköterskor kan antas om de 
först genomgår en grundläggande psykoterapiutbildning, ofta kallad Steg I-
utbildning. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs sedan att man genomgår en av 
Högskoleverket godkänd påbyggnadsutbildning i psykoterapi, ofta kallad Steg II-
utbildning. De vanligaste är idag kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk psyko-
terapi. 

 
Socionom  
En socionom har 3½ års högskoleutbildning inklusive praktik inriktad på individ och 
samhälle. Socionomexamen innehåller ett huvudämne, socialt arbete, och socionomen 
är specialist på sociala processer och problem. Inom hälso- och sjukvården innehar 
många socionomer tjänster som kuratorer. Många av dessa har utbildning i psykote-
rapi. 
Kurator 
Kurator är en tjänstetitel inom hälso- och sjukvården som oftast innehas av en socio-
nom (9).  
Beteendevetare  
Det går inte att generellt fastställa en beteendevetares kunskapsområde. Det är relativt 
vanligt att han eller hon läser in en egen kombination av fristående kurser på universi-
tetet istället för att läsa på ett program. De vanligaste huvudämnena är sociologi, psy-
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kologi och pedagogik. Dessa kombineras med andra ämnen, till exempel data/IT, 
missbruksvård, specialpedagogik, rehabilitering eller socialt arbete.  
Beteendevetare används ofta som samlingsbegrepp för yrken som är kopplade till 
beteendevetenskap. Förutom de med beteendevetarexamen brukar psykologer, socio-
nomer och personalvetare räknas dit. 
 
Psykiatrisjuksköterska 
Leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, vilket innefattar 
totalt 4 års (3+1)högskole/universitetsutbildning. Utbildningen omfattar både teore-
tiska studier och klinisk praktik inom hälso- och sjukvård. I specialistutbildningen 
ingår teoretiska avsnitt om psykiatrisk behandling och rehabilitering, psykopatologi 
samt farmakologi. Flera har dessutom vidareutbildning i psykoterapi (10). 
 
Sjukgymnast 
En sjukgymnast har tre års universitets/högskoleutbildning som omfattar både teore-
tiska studier och klinisk verksamhet på sjukhus och i närsjukvård. Ämnen som stude-
ras är sjukgymnastik, anatomi, fysiologi och psykologi. Specialistkompetens finns 
inom 16 olika områden vilket kräver magisterexamen och fördjupningsarbete inom 
området samt yrkeserfarenhet.  
Arbetsterapeut 
Utbildningen till arbetsterapeut omfattar tre års studier på universitet/högskola, 
grundnivån. Efter avslutad grundutbildning finns möjlighet att avlägga magister-, 
licentiat- och doktorsexamen. Huvudämnet arbetsterapi beskriver samspelet mellan 
aktivitet, människa och omvärld i olika situationer i livet och vad aktiviteterna bety-
der för hälsa och ett bra liv. Dessutom ingår humanbiologiska ämnen, medicinsk ve-
tenskap samt samhälls- och beteendevetenskap (11). 
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Ansvar för rehabilitering 

Ingen entydigt definierad verksamhet 
Rehabilitering är inte någon klart definierad och exakt avgränsad verksamhet. Det 
innebär att rehabilitering omfattar många olika insatser och åtgärder och bedrivs i 
olika verksamheter. I begreppet ingår alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social 
och arbetslivsinriktad art som har som mål att hjälpa sjuka och skadade att återvinna 
bästa möjliga funktionsförmåga och skapa förutsättningar för ett normalt liv. Medi-
cinsk rehabilitering syftar till att så långt som möjligt återställa funktionsförmågan, 
bevara en uppnådd funktion, träna kompenserande funktioner och därigenom förbätt-
ra förutsättningarna för full delaktighet i samhällslivet. 

Otydlig ansvarsfördelning 
Ansvaret för rehabilitering är uppdelat mellan hälso- och sjukvården, kommunen, 
arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har ett ansvar för att i sam-
råd med de sjukskrivna se till att deras behov av rehabilitering klarläggs och att de 
åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Ansvarsfördelningen är 
dock otydlig. Ingen aktör har helhetsansvaret för individens väg tillbaka till arbetsli-
vet. Samtidigt bygger systemet på att alla aktörer tar sitt ansvar, men de brister på 
olika sätt i sitt ansvarstagande (12).  

Hälso- och sjukvårdens uppdrag 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvården ett tydligt ansvar för före-
byggande insatser och rehabilitering. Det gäller inte minst primärvården som är fokus 
för denna publikation. Här följer några relevanta paragrafer i lagen som definierar 
hälso- och sjukvårdens uppdrag.  
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen.  
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 
ges företräde till vården… 
Vården och behandlingen skall så långt möjligt utformas och genomföras i samråd 
med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart 
obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd… 
Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 
metoder för undersökning, vård och behandling som finns.  
Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till 
hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att 
förebygga sjukdom eller skada… 
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3 § Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta 
inom landstinget... 
Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som lands-
tinget ansvarar för enligt denna lag… 
Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget… habilitering och 
rehabilitering…  
Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel skall planeras i 
samverkan med den enskilde. Av planen skall planerade och beslutade insatser fram-
gå…  
5 § Primärvården skall som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller 
sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan grund-
läggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering 
som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild 
kompetens… (13)  

Föreskrift om samordning  
Socialstyrelsen har gett ut en föreskrift om hur insatser för habilitering och rehabili-
tering ska samordnas. Här följer ett utdrag ur föreskriften och de delar som rör hälso- 
och sjukvården när det gäller rehabilitering.  
Med rehabilitering avses ”insatser som skall bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibe-
håller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt 
liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.”  
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ”skall olika insatser för patienten samordnas på ett 
ändamålsenligt sätt…”kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården” skall 
”systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”. 
”De verksamheter som svarar för insatser skall… erbjuda den enskilda samordning, 
om denne har behov av detta.” 
”Samordning får endast göras, om den enskilde har lämnat samtycke. Planeringen av 
samordningen skall genomföras tillsammans med den enskilde och med respekt för 
dennes självbestämmande och integritet.”  
”Plan för samordning… 
Den som har utsetts att ansvara för samordningen skall också ansvara för att en plan 
för samordningen upprättas. Planen skall dokumenteras och skall innehålla 

1. uppgifter om den enskildes behov, förutsättningar och intressen, 
2. mål för de samordnade insatserna, 
3. planerade och beslutade insatser…, 
4. uppgifter om vem eller vilka som skall genomföra insatserna, 
5. en tidsplan för samordningen av insatserna, och 
6. en beskrivning av hur och när punkterna 1-5 skall följas upp och utvärderas.” 

”Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, medicinska, pedagogiska, psykologiska, so-
ciala och tekniska och bör kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar 
och intressen.” 
”Den personal från berörda verksamheter som behövs för att genomföra beslutade 
insatser skall kallas att medverka i planeringen.”  
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”Information om den enskildes behov av samordnade insatser skall överföras till be-
rörda enheter efter den enskildes samtycke eller efter en prövning enligt sekretessla-
gen, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område…” (14).  
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Att förbättra kvaliteten i sjukskrivningspro-
cessen 

Erfarenheter från Socialstyrelsens tillsynsbesök 
Socialstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag gjort tillsynsbesök för att 
bidra till förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen. Under 2006-2007 gjordes till-
syn på 115 psykiatriska öppenvårdsmottagningar och 63 vårdcentraler. Fokus för till-
synen var långtidssjukskrivna (> 60 dagar) patienter med vissa psykiatriska diagnoser 
(depressioner, bland annat utmattningsdepressioner, ångesttillstånd, stressreaktioner, 
kriser och posttraumatiskt stressyndrom). Patienter med dessa sjukdomar vårdas och 
sjukskrivs inom både psykiatrin och primärvården. År 2004 gjordes tillsyn på en fem-
tedel av alla vårdcentraler. De flesta uppgav att de inte hade tillgång till psykologer 
och kuratorer i den omfattning som de ansåg sig behöva för vård och behandling av 
långtidssjukskrivna patienter. Cirka 40 procent av mottagningarna uppgav att vänteti-
derna till psykolog respektive psykiatriker alltid eller ofta förlängde sjukskrivningsti-
den.  
Sjukskrivningar kan förlängas enbart på grund av långa väntetider till vårdens egna 
resurser. Det gäller främst väntetider till läkare (anges vid 20 procent av intervjuerna) 
och psykologer (anges vid drygt 20 procent av intervjuerna). Svaren fördelar sig pro-
portionellt lika mellan de psykiatriska mottagningarna och vårdcentralerna.  
Vid 114 av de 178 enheterna uppges att sjukskrivningarna alltid eller ofta förlängs 
även på grund av långa väntetider hos externa rehabiliteringsaktörer. Dessa aktörer 
uppges i mer än hälften av fallen vara Försäkringskassan.  
Drygt 50 procent av de psykiatriska mottagningarna och 20 procent av vårdcentraler-
na använder något vårdprogram för de aktuella diagnosgrupperna. Vårdprogrammen 
innehåller dock sällan några principer för sjukskrivning. Regelbundna uppföljningar 
av sjukskrivningsmönster för långtidssjukskrivningar görs vid cirka 20 procent av 
vårdcentralerna och 5 procent av de psykiatriska mottagningarna (15).  

Bristande samverkan 
Att utfärda intyg för sjukskrivning är en tydlig läkaruppgift. Läkaren ges alltför sällan 
möjlighet att ta till sig all information som behövs och har ofta svårt att få grepp om 
patientens verkliga funktionsbegränsning i relation till arbetsuppgifterna. En vanlig 
uppfattning är att det egentligen är patienten som avgör hur stor arbetsförmåga han 
eller hon har och att det är läkaren som får skriva det på intyget. Genom en väl funge-
rande samverkan med Försäkringskassa och övriga aktörer skulle man kunna komma 
tillrätta med detta, anser vårdcentralerna. Inte minst skulle företagshälsovården kunna 
utgöra en viktig resurs.  
Många primärvårdsläkare upplever sig ha små möjligheter att påverka själva sjuk-
skrivningsförloppet. Det kan ha sin grund i flera faktorer. Vårdcentralerna pekar sär-
skilt på brister i samverkan, långa handläggningstider vid Försäkringskassan, brist på 
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paramedicinska resurser eller flaskhalsar i form av långa väntetider för undersökning-
ar och kirurgiska/ortopediska åtgärder. Tillsammans och var för sig kan dessa fakto-
rer bidra till att rehabiliteringsprocess och sjukskrivningstid förlängs. Endast i en 
tredjedel eller färre av sjukfallen är sjukskrivning en aktiv del av vård och behandling 
av patientens sjukdomstillstånd, anser hälften av vårdcentralerna. 
Många vårdcentraler saknar interna fora för samverkan. Samverkansformer för reha-
bilitering tydliggörs sällan. Extern samverkan förekommer relativt ofta men omfatt-
ningen varierar. De journaler som har granskats är oftast förda i enlighet med kraven i 
patientjournallagen. Många saknar dock uppgifter om patienten som är väsentliga när 
sjukskrivning övervägs. En annan brist är att det sällan kan utläsas varför patienten 
sjukskrevs för just den diagnosen, i just den omfattningen, vid just det tillfället och 
vad sjukskrivningen hade för syfte. Det saknas också ofta differentialdiagnostiska 
överväganden framför allt vid symtomdiagnoser. 
Intyg till Försäkringskassan innehåller vanligen den information som behövs för att 
man där ska kunna fatta beslut i ett sjukförsäkringsärende. Uppgifterna om hur sjuk-
domen begränsar arbetsförmågan i aktuellt skede har dock brister. I syfte att förbättra 
kvaliteten i sjukskrivningsprocessen har Socialstyrelsen identifierat områden där det 
finns utrymme för förbättringar och vidare åtgärder: 
Vårdcentralerna bör som ett led i sitt kvalitetsarbete upprätta och tillämpa lokala ruti-
ner eller riktlinjer för hantering av sjukskrivning som även omfattar intern samver-
kan. De bör också i sitt kvalitetsarbete utveckla egenkontrollen för att kunna utvärde-
ra insatser för långtidssjukskrivna patienter. De bör även säkerställa en tydligare do-
kumentation i patientjournalerna. Denna bör innehålla uppgifter som är väsentliga 
sjukskrivningsprocessen som sjukskrivningens orsak, längd, omfattning och förvän-
tad effekt. 
I rehabiliteringsarbetet måste primärvård, Försäkringskassa, arbetsgivare, i förekom-
mande fall företagshälsovård, Arbetsförmedling och patient känna till sina roller och 
ta sitt ansvar. Socialstyrelsen menar att samverkan mellan dessa aktörer bör utvecklas 
och ansvarstagandet tydliggöras. Det är Socialstyrelsens uppfattning att det i tillämp-
liga författningar saknas tydliga anvisningar för samverkan i det enskilda patientfallet 
mellan hälso- och sjukvården och de externa aktörerna. Sådan samverkansskyldighet 
kan inte ensidigt åläggas hälso- och sjukvården utan bör införas samordnat i all rele-
vant lagstiftning för att gälla samtliga aktörer. 
Socialstyrelsen finner det angeläget att göra en särskild tillsynsinsats för att granska 
kvaliteten i sjukskrivningsprocessen hos de vårdgivare som tar emot patienter med 
psykiatriska diagnoser (15).  

Sjukfrånvaron prioriteras inte inom hälso- och sjukvår-
den 
Kristina Alexandersson fick år 2004 uppdrag av regeringen att identifiera förhållan-
den inom hälso- och sjukvården som kan ha negativ effekt på handläggningen av 
sjukskrivningsärenden och sjukfrånvaron. Det framkom att många aspekter inom 
sjukvårdens organisation bidrar till att sjukfrånvarofall blir långa. Det kan relateras 
till tre övergripande aspekter: ledning, kunskap och samverkan.  
Ledningsproblemen handlar om att landstingen sällan uttalar att arbetet med sjuk-
frånvaron är en prioriterad uppgift för medarbetarna. Det saknas en helhetsstrategi för 
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detta arbete. Gällande styrsystem motverkar en optimal handläggning. Strategier för 
kvalitetssäkring av arbetet saknas, likaså för kompetensutveckling och kunskapsgene-
rering inom området. Kunskapen brister i flera avseenden. Vetenskapligt baserad 
kunskap saknas ofta om de diagnosgrupper som oftast är aktuella för sjukskrivning, 
både vad gäller diagnossättning, behandling och åtgärder för rehabilitering. Det sak-
nas kunskap om konsekvenser av sjukfrånvaro och behov av ställningstagande för 
den enskilde patienten. Det behövs strategier för generering av forskning och sprid-
ning av resultaten. Det finns även brister i andra typer av kompetens inom sjukvår-
den, bland annat försäkringsmedicinsk kunskap, hur samverkan sker, konflikthanter-
ing, och bedömning av arbetsförmåga. Det handlar även om handläggning av patien-
ters psykosociala problematik, viket kan få till följd att sådan problematik inte hante-
ras alls alternativt medikaliseras. Utredningen pekar också på att samverkansproblem 
leder till onödigt långa sjukskrivningar och frustration bland anställda (16).  

Försäkringsmedicinskt beslutstöd 
Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick i slutet av 2005 i uppdrag av regeringen 
att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. 
Socialstyrelsen har haft huvudansvar för att utarbeta ett Försäkringsmedicinskt be-
slutstöd som en del i sjukskrivningsprocessen. En första utgåva publicerades den 1 
oktober 2007 och omfattade 90 diagnoser. Diagnoser för psykisk ohälsa ska vara klart 
senast den 31 maj 2008. Från och med 1 mars kommer Försäkringskassan att använda 
sig av beslutstödet i bedömningen av rätt till sjukpenning.  
Beslutsstödet anger de grundläggande förhållnings- och arbetssätt som ska prägla 
inblandande aktörers arbete med sjukskrivning som behandlingsmetod och som soci-
alförsäkringsinstrument. I beslutstödet finns två nivåer, dels övergripande principer 
dels specifika rekommendationer för vanliga diagnoser/symtombilder. De över-
gripande principerna gäller för all sjukskrivning och ska användas som vägledning för 
de frågor som läkare, Försäkringskassan och andra aktörer stöter på i samband med 
sjukskrivningar. 
De specifika rekommendationerna bygger på de diagnoser som finns i det internatio-
nella sjukdomsklassificeringssystemet ICD-10. De ska användas som stöd vid be-
dömning av sjukskrivning, det vill säga vara utgångspunkt och referens vid bedöm-
ningar av arbetsförmåga. De utgör en vägledning för läkare och för Försäkringskas-
sans tjänstemän och ska tolkas och användas utifrån de unika förutsättningar som 
råder i varje situation där sjukskrivning är aktuell. Läkarens slutgiltiga bedömningar 
måste ske individbaserat och med respekt för individens integritet och unika förhål-
landen. Det finns en individuell spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika 
individers arbetsförmåga. Till exempel kan samsjuklighet påverka och detta kan då 
vara en grund för avsteg från rekommendationerna. Sådana avsteg bör motiveras och 
dokumenteras (17).  
De specifika rekommendationer för psykiska diagnoser som Socialstyrelsen ska pub-
licera senast 31 maj omfattar fem olika diagnoser. F 43 Anpassningsstörningar och 
reaktion på svår stress, F43.0 Akut stressreaktion, F43.1 Posttraumatiskt stressyn-
drom, F43.2 Anpassningsstörning, F43.8A Utmattningssyndrom  
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Miljardsatsning förbättrar arbetet med sjukskrivningar 
Sveriges Kommuner och Landsting har slutit en överenskommelse med staten som 
innebär att landstingen tillförs maximalt tre miljarder kronor för åtgärder genomförda 
under perioden 2006-2008. Detta erhålls när hälso- och sjukvården genomför särskil-
da satsningar för att utveckla sjukskrivningsprocessen i mötet med patienten inom 
områdena ledning/styrning, kompetensutveckling, samverkan, kvinnors ohälsa och 
när man implementerar Försäkringsmedicinskt beslutstöd. Arbetet har utvecklats 
mycket tillfredställande i landstingen under 2006 och 2007.  
Under 2007 har samtliga landsting kommit i gång med arbetet på ett mer strukturerat 
sätt än tidigare. Det innebär bland annat att det finns minst en person som arbetar med 
att utveckla sjukskrivningsprocessen och att man har en sjukskrivningskommitté eller 
motsvarande. Frågan har blivit en ledningsfråga för högsta ledningen. 16 landsting 
har tillsammans med Försäkringskassan en central ledningsgrupp för sjukskrivnings-
frågor. Läkare och annan personal har fått kompetensutveckling i försäkringsmedicin. 
Omfattande informations- och utbildningsinsatser har genomförts för att sprida kun-
skap om Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (18).  
Socialstyrelsen har konstaterat att policydokument för att arbeta med sjukskrivningar 
i primärvården har ökat från 20 till 40 procent (16). Samverkan med Försäkringskas-
san har förbättrats genom att handläggare därifrån finns på vårdcentraler. Rehabkoor-
dinator/sjukskrivningskoordinator och lotsar strukturerar arbetet inom primärvården 
och teamsamverkan utvecklas. Alla landsting arbetar med team (med olika yrkeskate-
gorier) vid bedömning av patienter med komplicerade problem. 13 landsting uppger 
att de gör det i större omfattning än tidigare och sex landsting i samma omfattning 
som tidigare. Inom ortopedin och psykiatrin har arbetet påbörjats. 
Arbetet har påbörjats på ett tillfredställande sätt men det kvarstår fortfarande behov 
att utveckla arbetet. Detta för att sjukskrivningarna ska vara en del av behandlingen 
och bidra till att människor återfår funktionsförmåga och arbetsförmåga (18).  

Hur hänger åtgärderna samman? 
Inom socialförsäkringsområdet pågår många olika åtgärder som syftar till att minska 
såväl andelen sjukskrivna personer som längden på sjukskrivningsperioderna. Hälso- 
och sjukvårdens sätt att hantera sjukskrivningsprocessen har ibland visat sig bidra till 
förlängda perioder av sjukskrivning.  
Uppdraget för hälso- och sjukvården handlar inte om att färre personer ska sjukskri-
vas utan att sjukskrivningen ska vara en medveten del av behandlingen, på rätt indi-
kation och anpassad efter personen och situationen. Som all behandling bör den följas 
upp och en plan för att trappa ned patientens sjukskrivningsgrad bör finnas. Kontakt 
med arbetsgivaren är viktig. Det försäkringsmedicinska beslutstödet är ett stöd för 
läkare som utfärdar medicinska underlag och kan användas som ett diskussionsunder-
lag i mötet med patienten om vad som är en bruklig sjukskrivningstid vid patientens 
sjukdom. Beslutstödet kommer att bidra till att sjukskrivningarna blir mer lika över 
landet. 
Miljardsatsningen kom till för att arbetet med sjukskrivningar inte prioriterades av 
ledningen i hälso- och sjukvården utan var något som respektive läkare fick hantera 
på bästa möjliga sätt. Läkare har i flera undersökningar uppgivit att arbetet med sjuk-
skrivningar är problematiskt eftersom det har saknats stöd för hur en bra och kvali-
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tetssäker sjukskrivningsprocess ska se ut. Miljardsatsningen innebär att ledningen ser 
på sin roll i detta arbete och hur det ska utvecklas på vårdcentraler och kliniker. Det 
innebär också en kompetensutveckling av både läkare och annan personal. På flera 
håll i landet börjar rutiner utvecklas och samverkan ta form mellan olika professioner 
i så väl bedömning som behandling av sjukskrivna patienter.  
En viktig del av miljardsatsningen är att implementera Försäkringsmedicinskt beslut-
stöd som är ett underlag för en likvärdig och kvalitetssäkrad del i sjukskrivningspro-
cessen. Det finns dock en gräns för hur långt dessa åtgärder kan bidra till att patien-
terna får en sjukskrivning som är anpassad efter sjukdomen och andra omständighe-
ter. Rehabiliteringsgarantin innebär att hälso- och sjukvården ges möjlighet att ut-
veckla sådana åtgärder som behövs för att patienten ska ges möjlighet att återfå bästa 
möjliga hälsa och funktionsförmåga som bidrar till återgång i arbete.  
Figur 3. Samband mellan insatser för att förbättra sjukskrivningsprocessen.  
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Forskningsläget 

Evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet 
Allt fler diagnostiska, behandlande och omvårdande åtgärder granskas vetenskapligt 
och får någon form av evidensgradering för visad nytta. Detta under förutsättning att 
bakomliggande studier är relevanta för sjukvården i landet och av tillräckligt hög kva-
litet. 
Även om allt fler former av utredning och behandling inom hälso- och sjukvården 
granskas med avseende på evidens har de flesta behandlingar ännu inte evidensgrade-
rats. Brist på evidens är dock inte detsamma som brist på effekt. Att det saknas evi-
dens kan bero på att få eller inga studier har genomförts; det behöver således inte be-
tyda att åtgärden är verkningslös. Det är därför inte självklart att en behandling för 
vilken det saknas bevisad effekt ska upphöra. Om det exempelvis endast finns en 
tänkbar behandlingsmetod som förefaller rationell enligt tidigare erfarenheter eller 
från teoretiska överväganden, och metoden inte är förenad med större risk för patien-
ten eller med höga kostnader, kan det vara rimligt att fortsätta använda den i avvaktan 
på bättre vetenskapligt underlag. Samtidigt bör man initiera att forskning om metoden 
inleds. 
När det saknas evidens för en behandlingsform baserad på vetenskaplig kunskap hän-
visas till beprövad erfarenhet, exempelvis enligt åliggandelagen 1994:953. Ett pro-
blem är att det saknas en bra definition ”beprövad” . Olika intressenter kan lägga in 
olika innebörd i begreppet, och lagstiftaren är inte heller tydlig. Ibland har beprövad 
erfarenhet ansetts liktydig med långvarig klinisk erfarenhet (Socialstyrelsen i ett utlå-
tande från 1976). Även detta uttryck är oprecist; vem är det som besitter denna lång-
variga kliniska erfarenhet och hur många ska ha prövat på metoden i fråga? Ibland 
uppfattas beprövad erfarenhet som allt det som inte ryms i begreppet vetenskaplig 
evidens, dvs. konsensus, behandlingstradition, sunt förnuft, klinisk blick, professio-
nellt omdöme. Även sådana former av beprövad erfarenhet är nödvändiga, men bör 
hållas isär från evidens. Särskilt när frågan gäller att inkludera nya behandlingsmeto-
der i hälso- och sjukvården bör krav ställas på evidens enligt vetenskapliga studier 
(19). 

Gradering av evidens  
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har regeringens uppdrag att ut-
värdera olika metoder i vården ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och soci-
alt perspektiv. SBU:s rapporter ska visa på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag – 
evidens – om nytta, risker och kostnader som är förknippade med olika åtgärder. SBU 
beskriver alltså vilka metoder som sammantaget gör störst nytta och minst skada, och 
pekar på bästa sättet att hushålla med vårdens resurser. SBU ska också identifiera 
metoder som används men som inte gör nytta, inte har studerats eller som inte är 
kostnadseffektiva. SBU ska göra en samlad bedömning av olika metoders effekter, 
risker och kostnadseffektivitet. Detta görs genom systematiska kunskapssamman-
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ställningar. Enskilda studiers bevisvärde bedöms och vägs samman i ett antal slutsat-
ser med olika evidensstyrka:  
Evidensstyrka 1 (starkt vetenskapligt underlag) förutsätter minst två välgjorda studier 
med högt bevisvärde, vilket när det gäller behandlingsstudier innebär randomiserade, 
kontrollerade undersökningar eller en välgjord systematisk översikt av sådana studier. 
Evidensstyrka 2 (måttligt vetenskapligt underlag) förutsätter en välgjord studie med 
högt bevisvärde, samt minst två med medelhögt bevisvärde, vilket kan vara ett ut-
tryck för att studien är liten eller har vissa metodologiska brister. 
Evidensstyrka 3 har ett begränsat vetenskapligt underlag.  
När slutsatsen dras att effekt inte visats, ges inte någon evidensgradering, eftersom en 
sådan slutsats kan bero på flera olika orsaker, exempelvis att de granskade studierna 
haft stora brister eller saknas helt (20). 

Mer kunskap behövs 
Det saknas vetenskaplig kunskap om vad som är optimal sjukfrånvaro och om konse-
kvenser (positiva och negativa) av sjukfrånvaro. Det är kunskap som behövs för att 
kunna göra adekvata ställningstaganden kring den enskilde patienten. Det saknas ock-
så instrument för att bedöma vilken grad av nedsättning av arbetsförmågan en sjuk-
dom eller skada lett till. Vetenskapligt baserad kunskap saknas om några av de vanli-
ga diagnosgrupperna bakom sjukskrivning, både vad gäller diagnossättning, behand-
ling och åtgärder för rehabilitering.  
För många av de symtom som patienter i yrkesverksamma åldrar söker vård för, sak-
nas tillräcklig kunskap inom medicinsk vetenskap för att ställa adekvat diagnos eller 
vidta effektiva åtgärder för behandling. Inom de två största diagnosgrupperna bakom 
sjukfrånvaro och sjukersättning – de som gäller rörelseorganen och de som är hänför-
bara till psykiska problem och besvär, är detta särskilt tydligt. Möjligheterna att med 
nuvarande kunskapsbas kunna klarlägga en medicinsk diagnos som förklaring till 
rygg- eller nackbesvär är starkt begränsade. Detta är även ett problem vid framförallt 
psykiska besvär som har ökat mest under det senaste decenniet när det gäller orsak till 
sjukskrivning. De psykiska diagnoser som ligger bakom sjukfrånvaron är framförallt 
depressioner och ångest där en hel del kunskap om diagnos och behandlingsformer 
finns, även om behandling av återkommande sådana besvär fortfarande kan vara pro-
blematisk. Ett stort problem att den existerande kunskapen inte används (16). 

Studier av psykiatrisk rehabilitering  
Det finns drygt 220 000  publikationer om rehabilitering, enligt databasen PubMed. 
Om rehabilitering kombineras med återgång i arbete som utfallsmått anger PubMed 
endast 1 994 artiklar, vilka minskar ytterligare till 258 om krav ställs på att studien 
ska ha genomförts med en design som gör det möjligt att utvärdera resultatet. Med 
tillägget stress för att ange en lindrigare form av psykisk sjukdom återstår nio studier, 
men samtliga avser stress efter trauma respektive hjärtinfarkt, ryggbesvär och liknan-
de.  
I en systematisk litteraturgranskning från Cochrane ((Hunot 2006) utvärderas kogni-
tiv beteendeterapi (KBT) respektive psykodynamisk terapi vid ångest. Evidens finns 
för att metoderna reducerar ångest och depression, men utfallsmåttet återgång i arbete 
saknas helt (21). I SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004) fram-
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hålls att det föreligger stark evidens för att patientundervisning, telefonstöd, elektro-
niska påminnelser samt god tillgång på psykiatriker och psykologer i primärvården 
ger bättre behandlingsresultat än rutinvård. Ingen av de inkluderade studierna har 
emellertid återgång i arbete som utfallsmått. 
En randomiserad studie av behandling av depression vid primärvårdsenheter i USA 
har frånvaro från arbete och arbetsproduktivitet som utfallsmått (22). Patienterna 
gjorde egenrapporterad skattning av utfallsmåtten. Frånvaron från arbetet minskade 
något för försöksgruppen jämfört med kontrollgruppen men är inte signifikant.  
Fokus för rehabilitering av psykisk ohälsa har i allmänhet varit stadiet före återgång i 
arbete dvs. minskade symtom av psykisk ohälsa, förbättrad livskvalitet, eller ”till-
frisknande” vilket i sin tur kan antas medföra återvunnen arbetsförmåga. I nämnda 
rapport från SBU sägs att ”Målsättningen med depressionsbehandling ska vara till-
frisknande, vilket inte bara innebär frihet från depressionssymtom utan också åter-
vunnen arbetsförmåga och social funktion. Detta mål kan uppnås för det stora flerta-
let patienter om tillgängliga behandlingsmöjligheter utnyttjas konsekvent (Evidens-
styrka 1)”. Detta ska inte tolkas så att återgång i arbete har studerats i de inkluderade 
studierna, däremot att förutsättningarna för återgång i arbete förbättras om patienterna 
tillfrisknar från den psykiska sjukdomen. 
Om man i studier använder andra utfallsmått än återgång i arbete finns stark evidens 
för att, förutom vissa läkemedel, KBT och psykodynamisk behandling ger effekt  
För att öka kunskapen inom detta område är det viktigt att resurser avsätts för att ut-
värdera de åtgärder som genomförs samt att det ges möjlighet att forska. Av särskilt 
intresse är om åtgärderna bidrar till att patienter återgår i arbete (19).  
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Metoder och behandling 

Var ska psykiska diagnoser behandlas? 
Det finns gränsdragningsproblem mellan vad som ska ske i första linjens sjukvård 
inom primärvården och i specialistvården. Här följer ett exempel på hur Gävleborg 
gjort sin avgränsning som även innebär att resurser har flyttas från specialistvården 
till primärvården: 
Primärvården tar hand om lätta/medelsvåra depressioner, lätta/medelsvåra ångesttill-
stånd inklusive panikångest, komplicerade kriser, sömnsvårigheter, lättare tvångssyn-
drom, psykosomatiska störningar och lättare ätstörningar. I psykiatrin behandlas pati-
enter med schizofreni, paranoida psykoser, manodepressiv sjukdom, djupare depres-
sioner, svåra ångestneuroser, anorexi/bulimi, svåra personlighetsstörningar och svåra 
tvångssyndrom (23).  

Diagnos och självskattningsskala för utvärdering av 
behandling 
Kunskapen om psykiatriska sjukdomstillstånd har ökat, fördomar kring psykiska 
sjukdomar har minskat och den upplevda psykiska ohälsan har ökat. Det innebär att 
efterfrågan på vård för psykiska tillstånd ökar liksom kraven på kunskapsbaserade 
insatser. Dagens samhälle och arbetsmarknad ställer stora krav på social kompetens, 
flexibilitet och psykisk stabilitet. Personer med även lättare psykiska funktionshinder, 
ADHD, Asberger eller drag av den typen av problematik löper en ökad risk för in-
sjuknande i till exempel depression och ångest.  
För att korta sjukdomstillstånd och sjukskrivningar är det viktigt med en bra initial 
utredning. Det krävs god kompetens i differentialdiagnostiskt tänkande både för att 
hitta de personer som behöver psykiatrisk behandling på olika nivåer men också för 
att kunna avgöra vad som inte är psykiatriska sjukdomstillstånd. Om inte tillräckligt 
bra diagnostiska överväganden görs riskerar vi att göra sjukdom av det som är norma-
la reaktioner på livets olika påfrestningar. En god utredning bör innehålla såväl säker 
diagnostik som funktionsbedömning. Både problem och förmågor bör kartläggas med 
ett helhetsperspektiv.  
Det finns idag en mängd strukturerade bedömningsinstrument och skattningsskalor 
som kan användas av patienten själv och behandlaren. För fördjupade bedömningar 
av funktion har psykologer och arbetsterapeuter instrument som kan komplettera lä-
karens medicinska bedömningar. Inom psykiatrin finns flera internationellt vedertag-
na diagnossystem som rätt använda har god tillförlitlighet. 
Resultatet av utredning och differentialdiagnostik ska användas som underlag för att 
bedöma vilka insatser som behöver göras både för att påverka sjukdomsförloppet och 
möjliggöra återgång i arbete (24). 
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Egenvård 
Det finns en risk att normala livsprocesser medikaliseras och att sjukskrivning blir 
lösningen på problemet. Därför är det viktigt att kunna stödja patienten i vad som är 
normalt. Egenvård har funnits i alla tider. Landstingen har ett ansvar att sprida infor-
mation om hur man kan känna igen och själv behandla lindriga psykiska besvär så-
som nedstämdhet, spänning, ängslan, oro och mer ”friska” livskriser. Landstingen 
ger, bland annat via egen hemsida på internet, allmänna råd och upplyser om var 
gränsen går när man bör kontakta sjukvården. Det kan vara svårt att sätta en absolut 
gräns mellan egenvård och sjukvård, eftersom symtomen inte alltid säger klart vem 
som bär ansvaret. Personlighet, individuell sårbarhet och levnadsomständigheter kan 
göra att vissa patienter på egen hand klarar av ett tillstånd medan andra med liknande 
tillstånd måste ha tillgång till sjukvårdens insatser.  
Vid en första kontakt med första linjens hälso- och sjukvård görs en mer noggrann 
bedömning av hälsotillståndet och utifrån resultatet förs patienten vidare in i sjuk-
vårdssystemet till rätt vårdgivare. Alternativt kan patienten hänvisas till lämplig ex-
tern aktör exempelvis primärkommunens utbud av service eller patientorganisatio-
ner/ideella organisationer. Bedömningssamtalet på vårdcentralen kan i sig ha innebu-
rit en god intervention för patienten genom ett lugnande och ett normaliserande av 
tillståndet (10).  

Åtgärder för personer med lättare psykiska problem 
Begreppet psykosocial behandling inrymmer dels behandling som enda insats eller 
som tillägg till en annan behandling, dels insatser som ingår i ett vidare behandlings-
sammanhang. Behandlingen innefattar olika slags psykoterapi (individ, par, familj, 
grupp), motiverande behandling för att påbörja eller fortsätta en behandling samt 
krisbehandling. Behandlaren kan även ha kontakt med anhöriga, närstående, grannar, 
ge råd, informera samt förmedla psykosociala insatser. Behandling riktas mot den 
enskildes psykologiska och sociala livssituation med uttalat fokus på aktuellt pro-
blemområde, till exempel ångest, depression, stress och beroende. Behandlingen syf-
tar främst till att påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar med utta-
lat fokus på den enskildes problemområde.  
Med samtalsbehandling avses inte här vägledande generella samtal utan behandlande 
samtal som antingen är likställda med psykoterapi eller influerade av psykologisk 
referensram eller teoribildning. Utvecklingen har visat att psykologisk behandling 
även kan fungera i form av vägledd självhjälp. Det kan ske med självhjälpsböcker 
och informationsmaterial via telefonsamtal och internet. Dessa former av psykologisk 
behandling är användbara i primärvården. Samtalsbehandlingar i primärvården inne-
bär ofta kortare kontakter med ett begränsat antal samtal.  SBU:s kunskapssamman-
ställningar om behandling av depression och ångest har visat att samtalsbehandling är 
minst lika effektivt som antidepressiva läkemedel vid lindrig och måttlig depression, 
och att det även gäller vid ångestsyndrom. SBU skriver i rapporten om behandling av 
depressionssjukdomar att målet med behandlingen ska vara tillfrisknande, vilket inte 
bara innebär frihet från depressionssymtom utan också återvunnen arbetsförmåga och 
social funktion. 
Det finns viss evidens för att långtidseffekter uppnås efter avslutad psykologisk be-
handling, även om detta främst gäller KBT. Enligt SBU:s granskningar finns det viss 
evidens för PDT vid mild till måttlig depression. Forskare är överens om att det star-
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kaste forskningsstödet vad gäller psykologisk behandling finns för KBT, men man är 
inte överens om KBT:s överlägsenhet gentemot andra terapiformer. Samtidigt kan 
noteras att det finns tusentals studier där KBT prövats men endast ett begränsat antal 
som gäller PDT. Det finns även stöd för att behandling kan bedrivas i grupp och för 
att vägledd självhjälp kan ges som ett komplement till samtalsbehandlingar. 
Utifrån primärvårdens perspektiv och med tanken på att de flesta som bedriver sam-
talsbehandling vid vårdcentraler är kuratorer, är det viktigt att lyfta fram det som i 
den internationella litteraturen benämns som counselling. Detta kan ses som en ade-
kvat benämning av det arbete med samtal som kuratorer ofta bedriver. Vanligen defi-
nieras counselling som en icke-styrd samtalsbehandling. Forskning visar att counsel-
ling inte ger likvärdiga resultat som de mer regelrätta psykoterapierna (8).  

Åtgärder som ökar funktionen och bidrar till återgång i 
arbete 
Här följer exempel på hur ett arbete kan utvecklas för att stödja personer som fått 
funktionsförmågan nedsatt, så att de återfår denna förmåga så långt möjligt, vilket 
bidrar till återgång i arbete. En avgränsning har gjorts som innebär att exemplen inte 
omfattar farmakologisk behandling. Skrivningen är försiktig när det gäller återgång i 
arbete; anledningen till det är att det inte finns särskilt många studier som har haft 
som syfte att undersöka personers återgång i arbete efter en åtgärd. De exempel som 
tas upp börjar med det som SBU har konstaterat genom sina kunskapsöversikter, där-
efter nämns några konkreta åtgärder där forskningen är begränsad.  

Behandling av ångestsyndrom 
Med ångestsyndrom avses att flera symtom på ångest förekommer samtidigt på ett 
specifikt sätt och med en viss varaktighet. Ångesten ska vara så svår att den leder till 
stora inskränkningar i patientens dagliga liv eller andra funktionsnedsättningar. Ång-
esttillstånd kan medföra panikattacker, fobier och tvångstankar/tvångshandlingar.  
Personer som lider av något ångestsyndrom har ofta andra sjukdomar samtidigt. En 
stor epidemiologisk studie visade att individerna i genomsnitt hade mer än två psy-
kiska störningar på samma gång och att några hade upp till sju olika psykiatriska dia-
gnoser. Individer med fobier hade samtidigt en annan psykisk sjukdom i mer än 80 
procent av fallen och generaliserad ångest i 90 procent av fallen. Samtidigt drogmiss-
bruk är också vanligt. Kroppsliga sjukdomar som till exempel hjärtbesvär, diarré, 
förstoppning, förhöjda blodfetter och astma är vanligare hos patienter med ångestsyn-
drom än hos normalbefolkningen. Kvinnor löper högre risk än män att insjukna i ett 
ångestsyndrom och för vissa typer har man kunnat visa att symtom och förlopp skiljer 
sig mellan män och kvinnor. 
Panikattacker definieras som avgränsade, hastigt påkommande attacker av intensiv 
rädsla, fruktan eller skräck. Paniken förenas ofta med känslor av en förestående un-
dergång och rent fysiska symtom som extraslag av hjärtat och kvävningskänslor.  
Tvångstankar är återkommande, påträngande tankar. En tvångshandling är ett uppre-
pat beteende som förefaller målinriktat och som utförs som svar på en tvångstanke 
eller i enlighet med en regel som personen känner sig tvingad att följa. 
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Fobier slutligen, definieras som en bestående irrationell rädsla för ett specifikt stimu-
lus (en företeelse, aktivitet eller situation). Fobin resulterar i att personen antingen 
försöker undvika det stimulus som utlöser fruktan eller uthärdar det under lidande .  
Kunskaperna om handläggning och behandlingseffekter grundar sig på studier som 
utförts inom specialistvården där patienterna i allmänhet har svårare problem. Cirka 
70 procent av de vuxna patienterna återfinns däremot inom primärvården. Deras sym-
tom är ofta lindrigare och uppfattas inte som ”typiska” för ångestsyndrom.  

Paniksyndrom 
Paniksyndrom innefattar fler symtom än de återkommande panikattackerna. Yrsel, 
svårigheter att andas och frossbrytningar är symtom som gör att många misstolkar 
tillståndet som en kroppslig sjukdom. Symtomen kommer plötsligt, når snabbt sitt 
maximum och varar bara några minuter. Panikattackerna kan ge upphov till rädsla för 
nya attacker (förväntansångest). 
Agorafobi, ”torgskräck” är en annan vanlig konsekvens av panikattackerna. Det inne-
bär att man försöker undvika platser och situationer där det vore genant att få en pa-
nikattack eller där det är svårt att få hjälp. Den drabbade undviker till exempel att 
vistas utomhus ensam, att stå i kö eller åka allmänna färdmedel. Paniksyndrom är 
dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.  
Om inslaget av agorafobi är lindrigt eller måttligt har kognitiv beteendeterapi, 
KBT, med exponering dokumenterad effekt och det finns begränsat vetenskapligt 
stöd för att behandlingen ger en mer långvarig symtomfrihet.  

Specifik fobi 
De specifika fobierna är de vanligaste ångestsyndromen och drabbar en av tio i be-
folkningen någon gång i livet. Fobin utmärks av en irrationell rädsla för särskilda 
företeelser som tandläkarbesök, flygresor, höga höjder, åsyn av blod eller spindlar. 
Oftast innebär fobin ingen större inskränkning i det dagliga livet men i vissa fall kan 
rädslan utgöra ett stort hinder och handikapp. 
Den enda behandling som har säkerställd effekt är beteendeterapi med exponering. 
Uppläggningen av behandlingen avgörs av vilken ångest som patienten förmår utstå. 
Effekten är mycket god och flertalet med specifik fobi blir helt eller nästan återställda 
visar uppföljningar upp till ett år efter avslutad terapi. 

Social fobi 
Social fobi karakteriseras av en stark rädsla för att dra till sig andras uppmärksamhet i 
vanliga sociala situationer och kan visa sig genom att personen rodnar, börjar darra 
eller verkar avvikande. Den drabbade undviker socialt samspel som kafferaster och 
muntliga presentationer och avstår från att söka anställningar som han/hon är formellt 
kvalificerad för. I svårare fall är social fobi starkt handikappande. 
Några läkemedel liksom kognitiv beteendeterapi har en kliniskt relevant effekt. Be-
handlingseffekterna är ofta otillräckliga. 

Tvångssyndrom  
Tvångssyndrom (Obsessivt–kompulsivt syndrom) kännetecknas av tvångstankar och 
tvångshandlingar. Tvångstankarna har oftast destruktivt eller sexuellt innehåll och 
väcker stark ångest och motvilja eftersom de strider mot personens normala uppfatt-
ning. Tvångshandlingarna fokuserar ofta på kontroll (renlighet, låsta dörrar, avstäng-
da plattor på spisen) men kan också vara ritualiserade rörelsemönster eller ett extremt 
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samlarbeteende. Symtomen uppfattas visserligen som onormala av den drabbade men 
att inte utföra handlingarna är förknippat med en stark ångest. 
Begränsade inslag av tvångstankar och tvångshandlingar förekommer hos många utan 
att vara uttryck för sjukdom. Tvångssyndrom drabbar några procent av befolkningen. 
Tillståndet debuterar tidigare hos män som ofta också har en svårare form av sjukdo-
men. Tvångssyndrom kan vara handikappande genom att ritualerna upptar all tid och 
omöjliggör arbete. 
Beteendeterapi med responsprevention är den bäst dokumenterade behandlingen, 
framför allt för tvångshandlingar. Terapin innebär att patienten förhindras att genom-
föra tvångshandlingarna. Flertalet patienter har kvarstående besvär men effekten av 
terapin verkar kvarstå upp till två år efter avslutad behandling.  
Flera antidepressiva läkemedel har visat en kliniskt relevant effekt men patienterna 
blir oftast inte symtomfria. De flesta återfaller när behandlingen avbryts. 

Posttraumatiskt stressyndrom 
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) beskrevs ursprungligen som en reaktion på 
stridserfarenheter eller vistelse i fångläger. Efterhand har diagnosen kommit att om-
fatta alla slags allvarliga trauman. För diagnos krävs att tillståndet ska ha föregåtts av 
en händelse som uppfattats som livshotande. Centrala symtom är plötsliga, intensiva 
minnesbilder, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, irritabilitet och muskelspän-
ningar. Risken att utveckla PTSD ökar om individen tidigare haft psykiska problem 
eller upprepade trauman. Kvinnor och individer med personlighetsstörning har högre 
risk att drabbas.  
Enstaka studier talar för att kortvariga kognitiva terapier som ges redan när de första 
tecknen på posttraumatisk stress inträder, kan förhindra att ett kroniskt tillstånd ut-
vecklas. Däremot saknas stöd för att så kallad psykologisk debriefing kan förebygga 
ett kroniskt stressyndrom. Olika former av exponering samt två antidepressiva läke-
medel har visat kliniskt relevant effekt. Patienterna blir dock sällan helt återställda. 

Generaliserat ångestsyndrom 
Vid generaliserat ångestsyndrom dominerar en malande oro med kroppsliga obehag 
som spänningar, svettningar, orolig mage och störd nattsömn. Oron är ofta utan fokus 
men kan också handla om en överdriven rädsla för att drabbas av olyckor och sjuk-
domar. En person med detta syndrom kan aldrig slappna av. Tillståndet är i huvudsak 
livslångt men med fluktuerande förlopp. Syndromet förekommer vanligen tillsam-
mans med andra ångestsjukdomar eller med depression. Patienterna uppsöker vården 
på grund av kroppsliga symtom. I den mån diagnosen ställs, är det oftast i primärvår-
den eller den somatiska sjukvården. 
Ett flertal läkemedel liksom kognitiv beteendeterapi har säkerställd effekt på genera-
liserat ångestsyndrom (4). 

Behandling vid depression 
Medan sorg, besvikelser och tillfälliga humörsvackor hör till människans villkor kän-
netecknas depressionssjukdomen av långdragna perioder med nedstämdhet, känslor 
av meningslöshet och hopplöshet som genomsyrar hela tillvaron. För diagnos av det 
som kommit att kallas egentlig depression, krävs också att den orsakar svårigheter i 
arbete och privatliv. Någon strikt gräns mellan det normala och det sjukliga är svår att 
dra. En skattningsskala kan underlätta diagnostiseringen. I Världshälsoorganisatio-
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nens (WHO:s) diagnostiska system, ICD-10 ges definitioner för lindrig, måttlig och 
svår egentlig depression.  
De flesta som drabbas av depression får ytterligare minst en sjukdomsepisod senare i 
livet. För varje ny episod ökar sannolikheten att drabbas av ytterligare en och de fris-
ka intervallerna tenderar att bli allt kortare. Många personer med depression har också 
andra psykiska störningar, speciellt olika ångesttillstånd, missbruk och personlighets-
störningar. Tidsmässigt debuterar oftast ångesttillstånden före depressionen. Nästan 
alla studier visar på en ungefär dubbelt så hög frekvens depressioner hos kvinnor som 
hos män; skillnaden uppträder först under tidiga tonår.  
För diagnos lindrig egentlig depression enligt ICD-10 krävs: 
A. Att minst två av symtomen nedstämdhet, energifattigdom och minskad aktivitet 
dominerat under de senaste veckorna. 
B. Att detta inte kan förklaras av annan kroppslig eller psykisk störning. 
C. Att minst ett av följande symtom också förekommer, eller totalt minst fyra symtom 
från A och C: 

1. förlust av självförtroende och självuppskattning 
2. överdriven eller obefogad självkritik och nedvärdering av sig själv 
3. återkommande tankar på död eller självmord, och all slags självskadande be-

teende 
4. upplevd nedsättning av förmågan till tankeverksamhet och koncentration, med 

vankelmod och beslutsångest 
5. förändrad psykomotorisk aktivitet med antingen minskad rörlighet eller agita-

tion 
6. alla slags sömnproblem 
7. ökad eller minskad matlust med medföljande effekt på vikten 

Vid lindrig depression är patienten i obalans, men kan i allmänhet genomföra normala 
aktiviteter. 
För att måttlig egentlig depression ska föreligga krävs kriterier för lindrig depression 
samt minst sex symtom från A och C. Vid sådan depression är patienten oftast så på-
verkad att hon har svårt att genomföra vardagliga sysslor. 
För diagnosen svår egentlig depression krävs att alla tre symtomen från A och minst 
fem symtom från C föreligger. Vid svår egentlig depression är patienten handikappad, 
har ofta starka självförebråelser och självmordstankar samt ofta framträdande kropps-
liga symtom bland dem som redovisats under punkt C.  
De behandlingar som visat ha effekt mot depressiva tillstånd omfattar oftast 15-20 
behandlingstimmar och kan ske individuellt, i par eller grupper. Fokuseringen har 
varit inriktad på beteendeproblem, tankesätt och relationer som sammanhänger med 
depressionen. Oavsett teoretisk fokus förefaller framgång uppnås först om patienterna 
återupptar sådana aktiviteter som var normala eller lustfyllda före depressionen. Det 
är inte helt klarlagt om förbättringen leder till ökad aktivitet eller om det tvärtom är 
den ökade aktiviteten som orsakar förbättring. De psykoterapiformer som har mest 
omfattande stöd i kliniska studier är beteendeterapi, kognitiv terapi och olika kombi-
nationer av dessa båda. 
Ett betydande antal studier från USA har visat att en kombination av utbildning av 
läkare och patient, någon form av screening, telefonstöd av specialutbildad sjukskö-
terska, datorbaserade påminnelser och behandlingsprinciper samt tillgång till psyko-



 38

logisk och psykiatrisk konsultinsats förbättrar behandlingsresultaten i upp till ett år 
jämfört med rutinmässigt omhändertagande (3).  

Datorbaserad beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression  
SBU har gjort en så kallad Alert rapport om databaserad kognitiv beteendeterapi vid 
ångestsyndrom eller depression. En Alert rapport redovisar tidiga utvärderingar av 
enskilda nya metoder som är på väg att utvecklas och spridas inom hälso- och sjuk-
vården. Även här sker en systematisk litteraturgenomgång men till skillnad från i 
SBU:s gula rapporter granskas endast en metod i taget. 
Frågeställningen var: Vilka effekter och kostnader är datorbaserad KBT förenad med 
vid behandling av vuxna patienter med ångestsyndrom eller depression? Totalt ingår 
tolv randomiserade kontrollerade studier i sammanställningen där datorbaserad KBT 
har prövats för behandling av ångestsyndrom eller depression. Samtliga studier har 
bedömts ha medelhögt bevisvärde och ligger till grund för slutsatser om kunskapslä-
get.  
SBU gör följande bedömning av kunskapsläget. Det finns begränsat vetenskapligt 
stöd för att datorbaserad KBT, på kort sikt, har gynnsam effekt på symtom vid be-
handling av paniksyndrom, social fobi respektive depression (evidensstyrka 3). Det 
vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att värdera effekten vid behandling av 
tvångssyndrom respektive blandad ångest/depression. Underlaget är också otillräck-
ligt för att bedöma metodens kostnadseffektivitet.  
Tillkomsten av internet och det utbredda användandet av dator har lett till tanken att 
KBT skulle kunna erbjudas via en dator. I rapporten används termen datorbaserad 
KBT för att beskriva en form där KBT-programmet antingen är installerat i datorn 
eller kan nås via en specifik sida på internet. Datorbaserad behandling kan medföra 
ökad flexibilitet i och med att patienterna kan genomgå behandlingen hemma på tider 
som passar dem. Programmen som använts i de studier som ingår i rapporten har ut-
vecklats specifikt för ångestsyndrom eller depression. Datorbaserad KBT innebär att 
patienten går igenom en behandling som är baserad på KBT-manualer som har anpas-
sats till ett datorformat. I de flesta fall innefattar behandlingen någon form av person-
kontakt med en KTB-terapeut.  
Det är viktigt att varje enskilt program bedöms ur ett etiskt perspektiv. Några fråge-
ställningar som är gemensamma för alla typer av program kan urskiljas. Dessa hand-
lar om hur patienterna ska diagnostiseras och väljas ut för behandlingen. Därtill är det 
viktigt att patienten känner acceptans för den datorbaserade behandlingsformen samt 
att andra alternativ ställs till förfogande och att patienten får vara delaktig i valet av 
behandling (24).  

Stress 
Att vara ”stressad” är ingen sjukdom, utan en naturlig och livsviktig psykologisk och 
biologisk reaktion på yttre påfrestningar. Hur individen reagerar beror på påfrestning-
ens styrka och varaktighet och möjligheten till återhämtning. Stress kan dock leda till 
sjukdom och ohälsa, både kroppsligt och psykiskt. Akut stress är en naturlig reaktion 
på yttre stimuli som kan upplevas som hot, utmaningar eller möjligheter. Är stressre-
aktionen kortvarig och följs av återhämtning är den naturlig och ofarlig.  
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Det är uppenbart att psykiska sjukdomar kan förvärras av stress, men stress kan också 
vara en väsentlig bakgrundsfaktor. En akut, livshotande fara eller traumatisk händelse 
kan ge upphov till en akut stressreaktion som inte sällan har inslag av förvirring. Efter 
en livshotande fara uppkommer inte sällan posttraumatiska stressyndrom (PTSD), 
som kännetecknas av ovälkommet och ångestladdat återupplevande av traumat i situ-
ationer som leder tanken till det inträffande, så kallade flashbacks. Detta leder till en 
ökad ångest, ofta med sömnsvårigheter, mardrömmar och ett plågsamt spänningstill-
stånd som kan leda till kontaktskygghet och fobiska reaktioner.  
Långvarig eller kronisk stress uppstår efter en lång exponering där reaktionen föror-
sakas av successivt tilltagande förändringar i kroppen som till slut kulminerar. Den 
fysiologiska aktiveringen i kroppen måste återsällas. Om individen inte ges möjlighet 
till återhämtning leder det till obalans och utslagning av kroppssystemens funktioner. 
Om stressreaktionen uppkommer genom en personlig förlust eller hot om en förlust, 
eller en personlig kränkning, kan den leda till en depression. Sannolikt förutsätter ett 
insjuknande i depression på grund av stress en konstitutionell bakgrund. 

Kvaliteten på studier om stress  
Det finns mycket få randomiserade kontrollerade studier om olika interventioner för 
att främja återgång i arbete för sjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa. Av de 
fåtaliga som gjorts har endast en studie prövat arbetsplatsbaserad intervention. Denna 
studie jämför individinriktad KBT med en kombination av individ- och arbetsplatsin-
riktad intervention. Som kontrollgrupp har man ”treatment as usual” vilket innebar 
två läkarbesök. Deltagare i studien var småföretagare som sjukskrivit sig; de hade 
rekryterats via ett försäkringsbolag. Individ-interventionen bestod av KBT-baserade 
samtal under elva veckor. Interventionen innebar dels stresshantering, dels konsulta-
tioner med en arbetsmiljöexpert där man diskuterade organisation, prioriteringar, 
tidsanvändning, konflikthantering, etc.  
Efter tio månader återgick den kombinerade interventionsgruppen 17 dagar tidigare i 
deltidsarbete jämfört med gruppen som fick KBT-intervention och 30 dagar tidigare 
än kontrollgruppen med läkarbesök. För de personer som återgick på heltid skedde 
detta 200 dagar tidigare jämfört med både KBT-gruppen och kontrollgruppen, som 
inte skilde sig inbördes.  
Studien har vissa metodologiska problem, främst en risk för selektionsbias in i studi-
en eftersom många som erbjöds att delta avstod. Randomiseringen bör emellertid ha 
lett till att de tre grupper som ingick är relativt jämförbara.  Sammanfattningsvis pe-
kar studien på att intervention som bygger på både arbetsplats- och individinterven-
tion är mer effektivt än enbart individintervention. 
Samtliga övriga studier använder individinriktade interventioner som i allmänhet ut-
går från en KBT-baserad metod som omfattar utbildning, problemlösning och stress 
management-strategier som syftar till att främja den sjukskrivnes förmåga att hantera 
stress. Studierna inriktas i allmänhet mot personer med lättare till medelsvåra besvär 
som depressioner, trötthet och ångest. I vissa fall rekryteras de från primärvården, i 
andra fall via screening på arbetsplatser. Flera studier visar en snabbare återgång i 
arbete jämfört med kontrollgrupperna, som är ”treatment as usual”, det vill säga lä-
karbesök. Ett par studier visar ingen effekt. Studierna har i allmänhet metodologiska 
problem som innebär att man ännu inte kan dra säkra slutsatser om deras effektivitet. 
Sammantaget pekar de dock på att återgång i arbete sannolikt kan främjas genom 
tidiga och relativt enkla åtgärder (27).  
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Åtgärder vid stressrelaterad ohälsa  
Inom Stockholms läns landsting ges följande rekommendationer vid omhändertagan-
de av stressrelaterad psykisk ohälsa: Initialt görs en omfattande somatisk utredning 
som syftar till att utesluta andra sjukdomar som eventuellt orsakar besvär och som 
kan vara hinder för en kommande rehabilitering. Detta är viktigt inte minst på grund 
av att stressrelaterade besvär initialt ofta manifesterar sig somatiskt. Utredningen bör 
innehålla noggrann anamnesupptagning och bland annat ta upp tidigare sjukdomar, 
organ-anamnes och aktuella mediciner, sömn, alkohol och drogvanor samt eventuell 
exposition för fästingar och toxiska produkter.  
Undersökningar utöver sedvanlig EKG- och hjärtlungröntgen. I laboratorieprovtag-
ning ska förutom blod, elektrolyt och thyroideastatus även borreliaserologi ingå. Ut-
redning av stressorer på arbetet, i hemmet och på fritiden, tecken på ökad sårbarhet i 
form av tidigare trauma, smärtbesvär, psykiska besvär och familjeanamnes för de-
pressiva symtom ingår i anamnes upptagningen. Kartläggning av resurser i form av 
coping-kapacitet, personlighet, utbildning och arbetslivserfarenhet är önskvärda delar 
för att förstå patientens problematik. Uppgifterna kan även ha ett prognostiskt värde. 
För patienter med lättare stressrelaterade problem kan man dels diskutera livsstilsråd, 
dels ge fysisk aktivitet på recept. Vid en måttlig stressreaktion kan samtal med psyko-
log och kurator vara nödvändigt liksom psykologisk behandling i grupp.  
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Åtgärder grupperade efter besvärens svårighetsgrad: 

Nivå 1 
Stressreaktion (lindrig) 

Nivå 2 
Maladaptiv stress-
reaktion (måttlig) 

Nivå 3 
Utmattningssyndrom 

Screening-instrument Screening-
instrument 

Screening-instrument  

Samtal, våga ställa frågorna  
Ge livsstilsråd, hälsoremiss, 
fysisk aktivitet på recept, bro-
schyrer, självhjälpsråd, stress-
hantering via internet (se 
www.vardguiden.se) 

Samtal, våga ställa 
frågorna  
Ge livsstilsråd, häl-
soremiss, fysisk 
aktivitet på recept, 
broschyrer, själv-
hjälpsråd 

Ge livsstilsråd (se nivå 1 och 
2) 

Eventuellt kontakt för samtal 
med psykolog, kurator, sjuk-
sköterska  
Familjeterapi  
Kyrkan  
Frivillig organisation 

Samtal med psyko-
log, kurator, sjuk-
sköterska 

Samtal med psykolog eller 
psykoterapeut, eventuellt 
remiss till psykiatrisk mot-
tagning 

 Psykologiskt foku-
serande behandling 
i grupp 

Psykologiskt fokuserande 
behandling i grupp (när pati-
enten är redo)  
Eventuellt medicinsk be-
handling 

 Uppföljning inom 
en månad 

Uppföljning inom 7-10 dagar

 Eventuellt sjuk-
skrivning (deltid) 

Sjukskrivning 2-4 veckor, 
sedan ny bedömning 

 Tidig kontakt med 
Försäkringskassan 
(FK), eventuellt 
arbetsgivare 

Kontakt med FK, eventuellt 
arbetsgivare (när patienten är 
redo) och gradvis återgång 
till arbete 

Utmattningssyndrom 
Utmattningssyndrom föregås alltid av en längre tids stress utan möjlighet till åter-
hämtning.  I allmänhet uppstår det ospecifika belastningssymtom, till exempel spän-
ning, smärtor och värk i nacke och rygg, mag-tarmproblem, sömnsvårigheter, kon-
centrationssvårigheter och trötthet, långt innan det manifesta insjuknandet som kan 
bli mycket dramatiskt. De sjuka använder ofta uttrycket ”gå i väggen”, vilket ger en 
antydan om det plötsliga insjuknandet. Att ”gå i väggen” kan innebära plötsliga psy-
kiska symtom, till exempel en ångest- eller gråtattack. Vanligare är akuta kroppsliga 
symtom som bröstsmärtor, yrsel eller alarmerande kognitiva symtom, vilket leder 
tanken till hjärtinfarkt eller stroke. De kognitiva symtomen är inte sällan akuta och 
kan innebära svårigheter att minnas sådant man vanligen minns automatiskt, svårig-
heter att orientera sig, att känna igen ansikten eller att göra rutinhandlingar. Inte säl-
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lan söker patienten akut och läggs in på akut- eller intensivvårdsavdelning. Efter en 
kort utredning utan egentliga patologiska fynd skrivs hon sedan hem med förklaring-
en att det rört sig om ”stress” och med en rekommendation om sjukskrivning och vila.  
För de patienter som drabbats av utmattningssyndrom innebär tillståndet efter det 
akuta insjuknandet inte sällen en helt ny erfarenhet. Mest karakteristiskt är en stark 
trötthet, som inte går att vila eller sova bort. I detta skede kan en del patienter sova 
längre än normalt, men sömnen medför ingen egentlig återhämtning från stresstill-
ståndet (25). 

Diagnoskriterier vid utmattningssyndrom 
För att diagnosen utmattningssyndrom ska ställas, måste samtliga nedanstående krite-
rier uppfyllas: 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symto-
men har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka 
har förlegat under minst sex månader. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 
företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband 
med psykisk belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 
tvåveckorsperiod: 

1. koncentrationssvårigheter 
2. påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under 

tidspress 
3. känslomässig labilitet eller irritabilitet 
4. sömnstörning 
5. påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 
6. fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-

tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet 
D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i 

arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 
E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans som missbruks-

drog, medicinering eller somatisk sjukdom/skada till exempel hypothyreoid-
sim, diabetes, infektionssjukdom. 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserbart ångest-
syndrom samtidigt är uppfyllda, anges utmattningssyndrom enbart som til-
läggsspecifikant till den aktuella diagnosen (26).  
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Typer av stressutlöst psykisk ohälsa: 

Typ av stress Typ av ohälsa, centrala symtom Duration, förlopp 
Akut livshotande 
stress 

Akut stressyndrom 

Stark rädsla och någon form av 
overklighetsupplevelser under eller 
efter traumat (s.k. dissociation) 

Återupplevande av traumat (”flash-
backs”) 

Ångest, spändhet 

Uppkommer i direkt an-
slutning till traumat, varar 
2 dagar–4 veckor (om 
längre blir diagnosen 
PTSD)  

Akut livshotande 
stress med stark 
rädsla 

Posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD) 

Flashbacks, störd sömn, mardröm-
mar, ångest, signalreaktioner, undvi-
kande (av sådant som kan påminna 
om traumat)  

Mer än en månad efter 
traumat, kan bli livslångt, 
kan försämras under åld-
randet 

Långvarig stress 
(utan tillfälle till 
återhämtning) 

Utmattningssyndrom 

Stark fysisk och psykisk trötthet  

Störd sömn som inte ger återhämt-
ning 

Kognitiva symtom 

Vegetativa symtom 

Irritabilitet, oro, nedstämdhet 

Successivt tilltagande 
symtom under åratals 
stress, ofta akut försäm-
ring som tvingar till sjuk-
skrivning 

Lång duration (måna-
der/år) 

Långvarig stress 
med personlig 
förlust/kränkning  

Depression 

Nedstämdhet, oro, oförmåga att kän-
na positiva affekter, minskat enga-
gemang, nedsatt initiativförmåga, 
självanklagelser och dyster framtids-
syn, sömnstörning, aptitförlust 

Första insjuknande vanli-
gen inom någon månad 
efter negativ livshändel-
se, går vanligen i spontan 
remission men tendens 
till återkomst 

Långvarig stress Somatisk sjukdom 

T.ex. hjärt- kärlsjukdom med konse-
kvenser som hjärtinfarkt, stroke 

Decennier efter den initi-
ala stressen 

Behandling av utmattningssyndrom 
Patienter i det mest akuta läget är oftast både kroppsligt och psykiskt utmattade med 
en nedsatt kognitiv funktionsförmåga och rädsla för vad som ska hända med dem. I 
denna fas behövs grundlig undersökning och ofta sjukskrivning. Livsföringen behö-
ver modifieras, till exempel minska stressen, äta regelbundet, ta dagliga promenader, 
försöka nå balans mellan vila och aktivitet samt eventuellt medicinera. Samtalsbe-
handling kan påbörjas även i det akuta läget men måste då anpassas till patientens 
status.  
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När patienten har börjat återhämta sig och sover bättre kan man börja med psykolo-
gisk behandling individuellt eller i grupp. Behandlingen kan även kombineras med 
psykosomatisk sjukgymnastik med kroppskännedom och andra metoder. 
Det saknas evidens för farmakologisk behandling av utmattningssyndrom även i de 
fall då kriterierna för egentlig depression är uppfyllda. Den depression som kan drab-
ba patienten med utmattningssyndrom kan, enligt forskare, mer betraktas som en 
komplikation till utmattningssyndromet än ett eget tillstånd jämförbart med egentlig 
depression. Detta måste beaktas vid all farmakologisk behandling av patienter med 
utmattningssyndrom, särskilt vad gäller behovet av uppföljning, eftersom man inte, 
som vid vanliga depressioner, kan vara säker på vilka effekter och reaktioner som blir 
följden (25).  

Behandling av långvarig smärta  
Smärta är en upplevelse som är förenad med emotionella och psykologiska reaktioner 
som inte kan mätas objektivt. För att smärta ska betecknas som långvarig, ska den ha 
en viss varaktighet, vanligen minst tre månader. Smärta som pågått så länge innebär 
ofta ökad förekomst av andra symtom liksom inskränkningar i, och problem i, det 
dagliga livet. Bakom den långvariga smärtan ligger delvis permanenta förändringar, 
både i nervbanor som förmedlar smärta och i andra vävnader. För personer med lång-
varig smärta koncentreras uppmärksamheten på besvären och på det som upplevs som 
okänt och onormalt med kroppen. Trötthet och sömnstörningar är vanliga. Personer 
med långvarig smärta strävar efter smärtlindring, både genom att prova läkemedels-
behandling eller andra mer eller mindre aktiva eller intensiva åtgärder. Man söker 
också efter en diagnos eller vedertagen förklaring till sin smärta, något som kan göra 
det lättare att hantera situationen. Långvarig smärta har också sociala och psykologis-
ka konsekvenser. Många känner sig låsta och upplever att de har förlorat sin mänskli-
ga värdighet. Vanligt är också att man pendlar mellan starka känslor av hopp och 
uppgivenhet.  

Smärta från rörelseorganen  
Värk och smärta är de vanligaste symtomen vid rörelseorganens sjukdomar. Ibland 
kan smärtan vara ilande snabb och hastigt övergående, ibland mer molande och lång-
varig. Värken eller smärtan förmedlas från en skada via ryggmärgens nervtrådar till 
hjärnan. Hur individen sedan tolkar och uppfattar denna smärtinformation är mycket 
individuellt. Upplevelsen beror naturligtvis på hur stor skadan är och vilken typ av 
skada det är, men också på personligheten och tidigare upplevelser. Smärta och värk 
kan indelas i tre typer: 
1: Smärta orsakad av yttre mekanismer eller kemiska faktorer. Denna typ är den van-
ligaste och kallas också nociceptiv smärta. Den har sitt ursprung i de smärtreceptorer, 
så kallade smärtmottagare, som finns på nästan alla kroppens vävnader, vilka reagerar 
för olika typer av retningar. I samband med en vävnadsskada bildas smärtframkallan-
de ämnen som stimulerar dessa smärtreceptorer. Denna smärta fyller en viktig funk-
tion, eftersom den är en varningssignal om att en skada har uppstått eller kommer att 
uppstå i vävnaden och att man bör göra något åt detta, för att inte skadan ska orsaka 
svår sjukdom eller död. Drygt 90 procent av all smärta är av detta slag.  
2. Smärta orsakad av tryck eller annan påverkan på en nerv. Denna typ kallas neuro-
gen smärta. Det är en mer komplicerad smärta, som ofta är svår och upplevs som 
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brännande, huggande, borrande eller skärande och kan förekomma i blixtattacker. Här 
är det inte smärtreceptorerna som signalerar om en hotande skada, utan smärtan upp-
kommer i stället på grund av en skada eller en sjukdom i nervsystemet. Orsakerna kan 
vara många. Exempelvis kan ett tryck på en nerv i ryggen ge ischiassmärta ut i benet. 
Vid neurogen smärta hjälper inte de vanliga smärtbehandlande medicinerna. Ofta är 
till och med morfin verkningslöst. Man måste antingen operera för att minska trycket 
på nerverna, lägga smärtblockader eller prova så kallade neutrorpa läkemedel som 
påverkar och stabiliserar nervsystemet.  
3. Smärta utan påvisbar skada. Denna typ kallas idiopatisk smärta utan känd orsak 
och är ganska ovanlig. Den är dessutom svår att lindra, eftersom man sällan hittar en 
biologisk orsak. Det är dock utan tvekan fråga om smärta och inte om inbillning. 
Ibland kan smärtbeteendet ha fastnat, vilket leder till att smärtcentrum i hjärnan akti-
veras kontinuerligt. Själva skadan kanske läker ut efter några veckor, men smärtbete-
endet och smärtan finns kvar. Behandling av denna typ av smärta är ofta psykologisk 
(2).  

Breda och samordnade rehabiliteringsprogram 
Breda och samordnade rehabiliteringsprogram, multimodal rehabilitering, definieras 
som insatser med ett helhetsperspektiv, vilket integrerar medicinska och sociala åt-
gärder beroende på individens behov och sociala situation. Ett generellt mål för mul-
timodal rehabilitering vid långvariga smärttillstånd är att lindra smärtupplevelsen 
samt öka individens allmänna funktions- och arbetsförmåga. Det biopsykosociala 
synsättet innebär att multimodal rehabilitering av långvarig smärta kan omfatta vitt 
skilda åtgärder som sjukgymnastik och sociala, pedagogiska och psykologiska åtgär-
der i olika kombinationer. 
Rehabiliteringsprogrammen präglas ofta av den specialistkompetens som finns till-
gänglig. Ett tvärprofessionellt team kan omfatta läkare, sjukgymnast, kurator, arbets-
terapeut, psykolog och sjuksköterska, vilka tillsammans utformar ett specifikt pro-
gram utifrån sina professionella resurser. Multimodal rehabilitering som kombinerar 
psykologiska insatser, till exempel kognitiv beteendeterapi, med åtgärder som syftar 
till ökad fysisk funktionsförmåga, ger långsiktigt bättre resultat vid generell långvarig 
smärta än mindre omfattade insatser (evidensstyrka 1). Effekten kan mätas som åter-
gång till arbete eller minskad sjukskrivning. Multimodala rehabiliteringsinsatser ger 
bättre effekter på funktionsförmåga för patienter med fibromyalgi än mindre omfat-
tande behandlingar (evidensstyrka 2). Multimodal rehabilitering är mer kostnadsef-
fektiv än konventionell behandling vid ländryggsmärta (evidensstyrka 3). 

Psykologiska behandlingsmetoder 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) fokuserar på att aktivt påverka individens beteende 
genom att dysfunktionella och icke ändamålsenliga tankemönster förändras. Målsätt-
ningen är att öka individens förmåga att hantera de svårigheter som är relaterade till 
sjukdomen och ge en ökad känsla av kontroll i tillvaron. Pedagogiska metoder syftar 
till att lära en ny egen syn på sjukdomen, som kan leda till positiva effekter för pati-
enten. Många studier av psykologiska behandlingsmetoder värderar inte enbart smärt-
intensiteten utan även funktion och förmåga. En samlad global bedömning av resulta-
tet är nödvändigt eftersom effekten mäts på olika sätt i de enskilda studierna. Kon-
trollgrupperna har oftast utgjorts av patienter på väntelista. Granskningar visar att 
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KBT har mer positiv effekt på långvarig smärta än andra typer av beteendeterapier, 
läkemedel eller sjukgymnastik (evidensstyrka 2). 

Effekter av fysisk aktivitet 
Träning för att förbättra styrka, uthållighet, koordination och stabilisering kan ha po-
sitiva effekter på smärta vid långvariga smärttillstånd. Det kan handla om träning 
genom promenader, på träningscykel, i bassäng eller med hjälp av olika träningsappa-
rater, antingen i form av hemprogram eller under ledning av en terapeut. Hos patien-
ter med nack- och ryggsmärta, som får professionellt ledd träning, minskar smärtan 
mer än hos patienter som bara får allmänna råd om träning (evidensstyrka 1). För 
patienter med ländryggsmärta ger träningen bättre effekt på smärta än fysiskt passiva 
behandlingar eller blandat passiva/aktiva behandlingar (evidensstyrka 1). Träning i 
kombination med någon form av beteendeterapi ger ytterligare förbättringar för pati-
enter med ländryggsmärta (evidensstyrka 1). Fysisk aktivitet är en kostnadseffektiv 
behandlingsstrategi vid långvarig ländryggsmärta jämfört med enbart konventionell 
vård (evidensstyrka 3) (28). 

Kognitiv-beteendebaserade samtalsgrupper vid reha-
bilitering  
På Karolinska Institutet, Institutionen för personskadeprevention, bedrivs sedan flera 
år ett forsknings- och metodutvecklingsprojekt, som syftar till att kartlägga och be-
skriva problematiken samt ta fram utvärderingsbar och kostnadseffektiv metodik för 
rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa. Dr Jörgen Herlofson har haft upp-
draget att ansvara för metodutveckling och utvärdering av en kognitiv modell för re-
habilitering i grupp. Modellen är inte en ny behandlingsform för psykiska störningar 
utan ett sätt att främja rehabiliteringen vid i första hand stressrelaterade psykiska till-
stånd. Modellen ingår i Stockholms läns landstings rehabiliteringsgaranti och är ett av 
uppläggen och utbildningsinsatserna.  

Utbildning av gruppledare 
Bristen på utbildade psykoterapeuter är en anledning till att tänka i nya banor och 
utarbeta en modell där andra yrkeskategorier kan finnas som en resurs. Psykoterapi-
studier har visat att den specifika effekten av en viss metodik enbart svarar för en 
begränsad del av den totala behandlingseffekten. En vanlig siffra som ofta anges är 
att ospecifika faktorer svarar för mer än hälften av behandlingseffekten. Det terapeu-
tiska förhållningssättet och behandlingsalliansen kan därför antas ha stor betydelse 
för resultatet. 
Utbildningen har riktats till vårdarbetare med olika yrkesbakgrund inom allmänmedi-
cinsk vård, företagshälsovård och psykiatrisk vård samt angränsande verksamheter. 
Grundtanken är att personer med gedigen erfarenhet av patientarbete och vitsordat 
gott omdöme i sin yrkesroll ska kunna lära sig arbetssättet på förhållandevis kort tid. 
Särskild uppmärksamhet har ägnats det faktum att de personer som utbildas saknar 
psykoterapeutisk skolning.  
Utbildningen motsvarar i tid ungefär en tredjedels basutbildning i psykoterapi (ca en 
termin på halvfart). För certifiering som gruppledare krävs godkänd handledning på 
eget arbete med en patientgrupp.  
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Gruppverksamhet 
Grupprogrammet är kognitiv-beteendeinriktat med särskild tonvikt på en humanistisk 
grundsyn. Empati och empowerment är centrala begrepp. Programmet understödjer 
deltagarens egen önskan och förmåga att själv bidra till bättre hälsa och arbetsförmå-
ga. Grupperna ska vara tillgängliga för så många som möjligt, och hinder för att delta 
är enbart sådana problem som uppenbarligen omöjliggör deltagande i gruppsamtal. 
Programmet har utvecklats som rehabiliteringsstöd vid stressbetingade utmattnings- 
och depressionstillstånd, men arbetssättet är generaliserbart och har efter mindre mo-
difieringar av manualen också tillämpats vid smärtproblem och depression.  
Arbetet sker med grupper om högst åtta deltagare. Utredningsgången inför gruppstart 
finns noga preciserad. Varje deltagare ska ha bedömts av läkare med stöd av angivna 
utredningsrutiner. Exempelvis rekommenderas strukturerat diagnostiskt stöd för psy-
kiatrisk diagnostik som ett sätt att öka säkerheten i bedömningen. Ledaren ska däref-
ter ha minst två individuella samtal med var och en av de tilltänkta deltagarna innan 
gruppen startar. Samtalen ger möjlighet till mer ingående bedömning av motivation 
och förutsättningar för att dra nytta av gruppen.  
Gruppen träffas en gång per vecka under cirka två timmar, vid totalt 10-14 tillfällen. 
Egna hemuppgifter är bärande i arbetet. Vid varje session tas dessutom ett givet tema 
upp, vilket gradvis styr uppmärksamheten från vars och ens möte med sin egen histo-
ria och sig själv till faktorer av betydelse för förbättrad hälsa och arbetsförmåga.  

Resultat 
Stressrehab på Danderyds sjukhus har gjort en uppföljningsstudie av 59 patienter för-
delade på åtta grupper enligt programmet. Dessa patienter hade haft ihållande sym-
tom under mycket lång tid, i genomsnitt två år . De hade varit sjukskrivna i 16 måna-
der i genomsnitt och 70 procent trodde att det skulle bli mycket svårt att återgå i arbe-
te i framtiden. Före rehabiliteringen upplevde 40–70 procent av patienterna påtagliga 
problem med att koncentrera sig. De led bland annat av spänd muskulatur, svårigheter 
att slappna av, glömska och onormal trötthet. Patienterna uppvisade en nedsatt hälsa 
inom samtliga SF-36 hälsodomäner, samt djup till måttlig depression, förhöjd ångest 
och tvångsnivåer. 70 procent av patienterna skattades ha kognitiva problem i varda-
gen. Efter rehabiliteringsprogrammet var patienterna mer vitala, hade en förbättrad 
och ökad social aktivitet, upplevde bättre psykisk hälsa och i mindre grad depression, 
ångest och tvång. Majoriteten av patienterna hade tidigare försökt återgå i arbete men 
misslyckats. Av de 59 patienterna som ingick i programmet, återgick 34 direkt till 
arbete eller arbetsträning på den öppna arbetsmarknaden. 15 patienter bedömdes kun-
na påbörja sin arbetsträning efter tre till sex månader med ytterligare, små insatser 
från stressrehabiliteringsteamet. Tio patienter bedömdes stå långt från arbetsmarkna-
den och överfördes till inremitterande instans (29). 

Fysisk aktivitet på recept 
Att utfärda fysisk aktivitet på recept – FaR ® – som en del av den medicinska be-
handlingen, har under en längre tid förekommit på enstaka vårdenheter och då drivits 
av eldsjälar. Sedan rörelseåret 2001 har detta vuxit i omfång. Kunskapen kring sam-
bandet emellan fysisk aktivitet och hälsa, specifikt kring många olika diagnoser, har 
ökat stadigt. Den vetenskapliga grunden finns samlad i kunskapskällan FYSS, Fysisk 
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aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, som är en del i nämnda 
aktivitetssatsning. 
Metoden FaR innebär att fysisk aktivitet ordineras till patienten utifrån FYSS på 
samma sätt som ett läkemedel. Läkaren eller annan personal tar upp sjukdomshistoria, 
ger ordination på en receptblankett samt följer upp behandlingsresultatet. Fysisk akti-
vitet på recept kan användas både i förebyggande och behandlande syfte och är ett 
komplement till eller ersättning för läkemedel eller annan behandling. Fysisk aktivitet 
som ordineras kan vara promenader, stavgång, simning, styrketräning eller någon 
ledarledd verksamhet. I receptet står det vilken/vilka aktiviteter som ska genomföras, 
hur ofta samt med vilken ansträngningsgrad. Ibland kombineras den fysiska aktivite-
ten med läkemedel.  Personal som utfärdar receptet kan vara sjuksköterskor, arbetste-
rapeuter, läkare och sjukgymnaster. Receptet ska vara individuellt anpassat och den 
som skriver ut receptet ska ha god kompetens och tillräcklig kunskap om patientens 
hälsotillstånd (30). 
SBU granskade år 2006 metoder för att främja fysisk aktivitet och fann att det är 
verksamt med både muntlig och skriftlig ordination; de förstärker effekten av fysisk 
aktivitet (31).  

Effekter vid depression 
Fysisk träning har i ett flertal studier visat sig ha en positiv effekt vid depression. 
Även om många studier har metodologiska svagheter, och långtidsuppföljning ännu 
inte utvärderats tillräckligt, så tyder det mesta på att fysisk träning är ett verksamt 
komplement till annan behandling vid lättare och moderata grader av depression. Att 
göra patienten motiverad är en viktig uppgift för behandlaren, då ju depression per 
definition innebär passivitet, orkeslöshet och ofta bristande initiativlöshet.  
Träningen kan bestå av konditions- eller styrketräning och den bör bedrivas 2-3 
gånger per vecka i minst nio veckor. Konditionsträningen kan bestå av löpning, jog-
ging eller promenader (stavgång). Ingen särskild form av träning har dock visat sig 
vara mer verksam än någon annan, men intensiteten bör vara minst måttlig (30). 
Innebär FaR även ett skydd mot att insjukna i depression? Det finns det en handfull 
välgjorda studier som tyder på det (32). Det finns också studier som tyder på att FaR, 
jämfört med ingen träning alls, skyddar mot återinsjuknande (33).  

Effekter vid ångest 
Den vetenskapliga dokumentationen av fysisk aktivitet vid ångest är begränsad.  
Flera vetenskapliga undersökningar visar att ångestnivån påverkas övergående av 
fysisk aktivitet och man avser här det som benämns tillståndsångest och är tillfällig. 
Mer karaktärsrelaterad ångest, som vid ångestsjukdom, verkar vara svårare att påver-
ka. De studier som finns har framför allt rört panikångest och social fobi, men också 
patienter med mer genomgripande ångest som generaliserande ångesttillstånd, kan ha 
nytta av fysisk aktivitet. Omvänt vet man att ångestsjukdomar förekommer mer bland 
fysisk inaktiva än hos aktiva. Vilken sorts fysisk aktivitet som utövas verkar inte ha 
någon betydelse.  
Under alkoholabstinens, som ofta innehåller en hög grad av ångest, har fysisk aktivi-
titet i några studier visat sig ha effekt (30). 
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Erfarenheter från två landsting 

Arbetsmodell från Landstinget Gävleborg 
Landstinget Gävleborg har infört en modell som man har funnit framgångsrik då det 
gäller att ge en optimal och effektiv bedömning, behandling och rehabilitering av 
patienter som söker för psykisk ohälsa inom primärvården. 
För cirka tio år sedan påbörjades en diskussion i länet om hur första linjens hälso- och 
sjukvård på ett mer effektivt sätt skulle kunna möta patienter med en psykisk ohälso-
problematik. Samtidigt förtydligades gränssnittet mellan primärvårdens och den spe-
cialiserade psykiatrins uppdrag så att det klart framgick hur första linjens psykiatri i 
primärvård skulle preciseras. Vissa patientgrupper, som tidigare hade diagnostiserats 
och behandlats inom den specialiserade psykiatrin, överfördes till primärvården. Det 
gällde framförallt patienter med lätta och medelsvåra depressions- och ångesttillstånd. 
För att möta deras behov ställdes det krav på att primärvården skulle förstärkas med 
ytterligare kompetens samt att ett ännu effektivare samarbete med den specialiserade 
psykiatrin skulle skapas. Grunden i arbetet med patienterna var helhetssyn, hög kon-
tinuitet, hög tillgänglighet och trygghet. 

Psykosociala team på hälsocentralerna 
En viktig del av Gävleborgsmodellen är det psykosociala teamet. Det första teamet 
startade sin verksamhet för snart tio år sedan. Idag erbjuds denna service till befolk-
ningen i hela länet och verksamheten finns vid samtliga hälsocentraler. Psykosociala 
teamet består av kurator, psykolog och psykiatrisjuksköterska och är väl integrerat i 
övrig verksamhet på hälsocentralen. Utifrån en tydlighet i gränsdragning till såväl 
egenvård som den specialiserade psykiatrin har teamet följande uppdrag: 
• Utreda och bedöma patienter över 18 år med en psykologisk/psykosocial problema-

tik. Vid behov använder sig teamet av självskattningsformulär som ett komple-
ment. MADRS, HAD, SCL-90 är några exempel.  

• Ge en korttidsinriktad samtalsbehandling (i snitt 8-10 samtal á cirka en timme) 
samt verka för en god rehabilitering. Behandlingen ges individuellt, i grupp eller 
via internetbaserad KBT-behandling. 

• Aktivt samarbeta med externa aktörer som Försäkringskassa, socialtjänst och ar-
betsgivare.  

• Medverka i bedömning för en eventuell remiss till den specialiserade psykiatrin. 
• Verka som konsult till övriga medarbetare vid hälsocentralen. 
Patienterna remitteras till teamet antingen direkt via sjuksköterskan eller familjeläka-
ren. Patienten har även möjlighet att själv söka direkt till teamet.  
Teamet ger insatser vid följande tillstånd: 
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• Lättare och medelsvår depression med exempelvis en märkbar funktionsnedsätt-
ning, oro med sömnproblem, ibland med starka ångestinslag, suicidtankar – OBS ej 
suicidplaner (cirka 30 procent av patienterna). 

• Lättare och medelsvåra ångesttillstånd, nydebuterad panikångest, fobier och lättare 
tvångssyndrom (cirka 25 procent). 

• Allvarliga stressrelaterade tillstånd (cirka 20 procent). 
• Komplicerade krisreaktioner med flera svåra komponenter, till exempel död i unga 

år, en kris som har hakat upp sig i processen eller där patienten uppvisar en hög 
sårbarhet i sin personlighet (cirka tio procent). 

• Lättare ätstörningar (cirka fem procent). 
• Psykosomatiska tillstånd, oftast med en smärtproblematik (cirka fem procent). 
• Stödbehov vid palliativ vård (cirka fem procent). 

Behandlingsinsatserna är ofta ett komplement eller ett alternativ till den medicinska 
behandling som ges av familjeläkaren. Ibland kompletteras behandlingen hos teamet 
med behandling av sjukgymnast i form av exempelvis avspänning och basal kropps-
kännedom. I vissa situationer görs även en funktionsbestämning hos arbetsterapeut.  
Metoderna hos det psykosociala teamet är mångskiftande, från psykopedagogiska 
metoder till korttidsinriktade samtalsbehandlingar av psykoterapeutisk karaktär. Vid 
behov gör teamet även aktiva rehabiliteringsinsatser i form av avstämningsmöten 
med familjeläkare, Försäkringskassan och arbetsgivaren, alltid tillsammans med pati-
enten. Medlemmarna arbetar oftast eklektiskt, det vill säga man väljer metoder utifrån 
vad situationen kräver. Flertalet har en vidareutbildning i psykoterapi inom kognitiv 
beteendeterapi, kognitiv psykoterapi eller psykodynamisk psykoterapi. Det är en stor 
styrka att det psykosociala teamet består av tre olika professioner, där samtliga har en 
hög kompetens i samtalet med patienten och där varje yrkesprofession kompletterar 
varandra och skapar en samlad optimal tvärvetenskaplig kunskap kring patienten. Var 
och ens ”spetskompetens” består av följande: 
Kuratorn är socionomutbildad och har en hög kompetens i psykosociala teorier och 
metoder, vilket innefattar kunskap om människans inre och förhållandet till de sy-
stem, som patienten ska hantera - såväl de professionella (samhällets utbud och servi-
ce) som de privata systemen i form av relationen till familj, nätverk etc. Hos patien-
terna förekommer ofta en växelverkan mellan problem på individ-, relations- och 
samhällsnivå, vilket gör kuratorns kompetens viktig. 
Psykologen har en vetenskapligt grundad kunskap i psykologiska teorier, metoder och 
tillämpningsområden, vilket skapar optimala möjligheter för patienter med en kom-
plex symtombild att vid behov få en mer kvalificerad psykologisk utredning, bedöm-
ning och behandling.   
Psykiatrisjuksköterskan utgör, med sin kompetens och kliniska erfarenhet från den 
specialiserade psykiatrin, en mycket viktig länk i teamet. Medicinsk kompetens i dif-
ferentialdiagnostik, och inom läkemedelsområdet, gör att gränssnitt till den speciali-
serade psykiatrin kan kvalitetssäkras. Hon/han utgör dessutom en nödvändig länk in 
till den specialiserade psykiatrin. 
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Några siffror 
Nyckeltal i Gävleborgsmodellen 

Varje 1,0 årsarbetare i teamet ger service till cirka 4 500 listade patienter (jfr familje-
läkare -– 1,0 årsarbetare till 1 800 listade patienter).  

Patientdata 
95 procent av patienterna är i åldern 20-64 år 
70 procent är kvinnor – 30 procent är män 
60 procent är gifta/sambor – 40 procent är skilda, särbor, änkor/änklingar, ensamstå-
ende 
Cirka 60 procent har minderåriga barn 
Cirka 45 procent är sjukskrivna vid behandlingsstart – endast 18 procent vid avslut-
ning av behandlingen (23). 

Stockholms läns rehabiliteringsgaranti  

Bakgrund 
Till följd av den dramatiska ökningen av sjukfrånvaron i slutet på 1990-talet, som 
kulminerade 2002, var Stockholms läns landsting och Försäkringskassan överens om 
att prova ett nytt sätt att arbeta i form av samordnade åtgärder för rörelseorganens 
sjukdomar och för patienter med stressrelaterade psykiska besvär och med risk för 
långvarig sjukskrivning.  
Utvecklingen av rehabiliteringsgarantin skedde i två steg. Den 1 januari 2004 trädde 
garantin i kraft för rörelseorganens sjukdomar. Den 1 januari 2006 utvidgades den till 
att omfatta patienter med stressrelaterade psykiska besvär med risk för långvarig 
sjukskrivning. Modellen provades och testades under projektets gång i avgränsade 
geografiska områden i Norrtälje, Lidingö och Traneberg. Till en början var det ett 
projekt, men det övergick sedermera till ordinarie verksamhet.  
Målgrupper för rehabiliteringsgarantin är personer som sjukskrivs på grund av stress-
relaterade besvär som utmattnings- och depressionstillstånd och personer som sjuk-
skrivs på grund av smärtproblematik i rygg, nacke och/eller axlar. Målgruppen är 
också patienter/försäkrade som är sjukskrivna, alternativt riskerar att bli sjukskrivna, 
på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattnings- och depressionstillstånd, 
där man kan förvänta sig hel- eller deltidssjukskrivning under en längre period, mer 
än fyra veckor. 
Modellen som togs fram under arbetet med rehabiliteringsgarantin beskrivs utifrån tre 
nivåer som ska ses som minsta gemensamma nämnare för vad målgrupperna ska er-
hålla inom rehabiliteringsgarantin. Modellen öppnade för olika varianter, men den 
föreslagna rollfördelningen mellan de centrala aktörerna innefattar utredning, av-
stämningsmöte och erbjudande om gruppinsats – Arbetslivsinriktad grupprehabiliter-
ing. Denna omfattar 12 eller 14 veckor och är baserad på kognitiv beteendeterapi. 
Garantin innebär att patienten/den försäkrade får sitt behov av rehabilitering bedömt 
inom viss given tid och om behov finns ska insatserna ges inom viss tid. 
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Figur 4. Modell för rehabiliteringsgarantin.  
 

 
Källa: Rehabiliteringsgaranti Stockholm 

Insatser som erbjuds inom rehabiliteringsgarantin 
Rehabiliteringsgarantin innebär att målgruppernas behov av stöd i rehabiliteringspro-
cessen utreds och att de bedöms medicinskt av läkare eller annan behandlare samt att 
en plan för åtgärder tas fram. Försäkringskassan eller patienten kan ta initiativ till att 
omfattas av garantin. Arbetssättet innebär även att ett avstämningsmöte genomförs 
där patient, läkare, handläggare från Försäkringskassan, arbetsgivare/alternativt annan 
aktör deltar. Patientens behov av rehabiliteringsinsatser klarläggs under mötet och 
dessa anpassas utifrån individen. På avstämningsmötet fastställs en överenskommelse 
om lämpliga åtgärder som stöd i patientens rehabilitering/återgång i arbetet. Vid mö-
tet klarläggs även behov av övriga insatser förutom det erbjudande om rehabiliter-
ingsgaranti som idag finns att tillgå inom första linjens vård. 
Idag erbjuds som åtgärd, för dem det passar, gruppsamtal baserade på kognitiv bete-
endeterapi. Inom Stockholms läns landsting finns hitintills 46 utbildade gruppledare, 
kuratorer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, psykologer och läkare som kan hålla grupp-
samtal. De är knutna till vårdcentraler och rehabiliteringsenheter. Detta innebär att det 
enligt rehabiliteringsgarantins arbetssätt finns möjlighet att anmäla patienter till dessa 
grupper efter medicinsk bedömning och utredning.  
För de patienter som rehabiliteringsgarantins erbjudande inte passar, och som av läka-
re bedöms ha behov av fördjupad utredning, finns inom andra linjens vård ryggcentra 
och ett utökat stressrehabiliteringsnätverk med multidisciplinära team att tillgå. Verk-
samheterna är: 

• Ryggcentra vid Stockholms Spine Center Rehab, Löwenströmska sjukhuset 
och Proxima Ryggcentrum, Nacka närsjukhus 

Enligt avtal tar de emot patienter på remiss som varit sjukskrivna till minst 50 procent 
under minst fyra veckor för besvär från nacke och/eller rygg, och där ytterligare åt-
gärder bedöms nödvändiga eller patienter som haft upprepade sjukskrivningar till 
minst 50 procent under minst två veckor vid två tillfällen under de senaste tolv måna-
derna för besvär från nacke och/eller rygg, och där ytterligare åtgärder bedöms nöd-
vändiga eller patienter som, om de inte uppfyller ovanstående, känner stark oro eller 
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ångest för sina besvär från nacke och/eller rygg – denna grupp får utgöra högst fem 
procent av patienterna.  

• Ett stressrehabiliteringsnätverk bedrivs som försöksverksamhet vid StressRe-
hab, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds 
sjukhus AB, Gustavsbergs vårdcentral, Stiftelsen Stressmottagningen Solna 
och PBM Stressmedicine  

Syftet med försöksverksamheten är att erbjuda remitterade patienter tidig utredning 
och behandling med verkningsfulla rehabiliteringsinsatser samt att utveckla verktyg 
för stressprevention inom primärvården. Verksamheterna ska utföra bedöm-
ning/utredning och aktiv medicinsk rehabilitering både individuellt och/eller i grupp 
för patienter som är sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa inklusive utmattningssyn-
drom. 

Resultat 
Den utvidgade rehabiliteringsgarantin med behandling i form av arbetslivsinriktad 
kognitiv gruppinsats för patienter/försäkrade med stressutlöst smärta och stressrelate-
rad psykisk ohälsa synes ha blivit en god och framgångsrik satsning. 
 
Totalt antal anmälningar 2006-2007 
Stressrelaterad psykisk ohälsa 773 st. 
Diffus smärta  190 st. 
Totalt:  963 st. 
 
Totalt antal patienter/försäkrade till bedömningssamtal 2006 -2007 (t.o.m. v. 42) 
Psykisk ohälsa  760 st. 
Smärta  190 st. 
Totalt:  950 st. 
 
Totalt antal beställda grupper 2006-2007 (t.o.m. v. 48) 
Psykisk ohälsa  75 st. 
Smärta  14 st. 
Totalt:  89 st. 
 
Av rehabiliteringsgarantins arbetslivsinriktade gruppinsatser torde kunna utläsas en 
positiv effekt. Resultatrapporter från registreringssystemet ”REGA 2” visar att nästan 
hälften av deltagarna minskat sin sjukskrivningsgrad eller grad av 
sjuk/aktivitetsersättning efter avslutad gruppinsats och en del även under tiden för 
själva insatsen. Många har återgått till heltidsarbete. Vid uppföljningstillfällena, det 
vill säga vid sex respektive tolv månader efter avslutad gruppinsats, visar rapporterna 
ytterligare förbättringar. Kvinnor i yrkesverksam ålder har varit en stor grupp. Dia-
gnosgruppen stressrelaterad psykisk ohälsa dominerar och är den grupp där de positi-
va resultaten märks tidigast. Av gruppledarnas rapporter framgår att ”smärtpatienter-
na” oftast haft ”god nytta” av behandlingen och känt sig förbättrade men behövt läng-
re tid för till exempel arbetsträning. Nedanstående statistik baseras på inregistreringar 
i REGA-systemet till och med den 31 december 2007. 
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Figur 5. Resultat direkt efter avslutad gruppinsats. 

Resultat gällande sjukskrivningsgrad direkt efter 
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Minskad sjukskrivningsgrad 316 deltagare, oförändrad sjukskrivningsgrad 412 deltagare, ökad sjukskrivningsgrad 29 
deltagare och uppgift saknas för 50 deltagare.  
 
Figur 6. Resultat efter sex månader.  Figur 7. Resultat efter tolv månader. 
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Av 146 deltagare har 79 minskad sjukskrivningsgrad, 
59 oförändrad och 6 ökad sjukskrivningsgrad.  
Uppgift saknas för två deltagare. 

 Av 58 sjukskrivna deltagare har 39 minskad sjukskrivnings-
grad, 18 oförändrad sjukskrivningsgrad och en deltagare  
ökad sjukskrivningsgrad. 

Källa figur 5-7: Rehabiliteringsgaranti Stockholm 
 
Det sammantagna resultatet visar att ett gemensamt och nära samarbete kring perso-
ner med dessa besvär är nödvändigt och avgörande för ett gott resultat. Metoden som 
innebär att man ser på hela livssituationen har visat sig ge positiva effekter även för 
arbetslösa och långtidssjukskrivna (34). 
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Slutsats 

Att hälso- och sjukvården tillförs extra resurser i form av en rehabiliteringsgaranti för 
att utveckla behandling och rehabilitering för personer som lider av lättare psykisk 
ohälsa i form av depression, ångest och stress eller smärta, är något som kommer att 
gynna patienterna. Andelen patienter som söker vård har ökat och verksamhetsche-
ferna i primärvården uppger att de har svårigheter att tillgodose den stora efterfrågan 
på vård av personer som har psykiska problem. Primärvården är i behov av fler kura-
torer, psykologer och psykoterapeuter och att utveckla ett arbete där team samverkar 
vilket även omfattar sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Läkare har i ett flertal studi-
er uppgivit att de tycker det är problematiskt att hantera sjukskrivningar och finner 
olika coopingstrategier för att hantera situationen. Det är vanligt att patienten får den 
sjukskrivning som han/hon önskar även om läkaren själv bedömer att det inte är 
lämpligt. Att kunna erbjuda patienter behandling och rehabilitering enligt intentionen 
i rehabiliteringsgarantin, tillsammans med det utvecklingsarbete som sker till följd av 
miljardsatsningen och införandet av Försäkringsmedicinskt beslutstöd, kommer att 
bidra till att fler personer undviker skadliga sjukskrivningar och kan återgå i arbete 
snabbare än tidigare. Det i sin tur minskar utanförskapet och kan på sikt förbättra den 
redan goda folkhälsan i Sverige.   
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