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SAMMANFATTNING 

Personer som söker vård för psykisk ohälsa hänvisas antingen till primärvården eller 

psykiatrin, beroende på hur svåra de psykiska problemen bedöms vara. I de fall där personen 

däremot bedöms vara för sjuk för primärvården men för frisk för psykiatrin förekommer det 

ofta att dessa personer faller mellan stolarna och fastnar i ett mellanland av psykiska besvär 

och psykisk sjukdom. Därför var syftet med studien att undersöka hur hälso- och 

sjukvårdspersonal upplever förutsättningarna på vårdcentraler för att ge stöd och behandling 

åt patienter som befinner sig i detta mellanland samt hur förutsättningarna eventuellt kan 

förändras för att förebygga att dessa patienter faller mellan stolarna mellan primärvården 

och psykiatrin. I studien har en kvalitativ ansats antagits och har genomförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Det insamlade empiriska materialet analyserades utifrån en 

manifest innehållsanalysmetod, vilket sedan utgjorde studiens resultat. Resultatet påvisade 

att hälso- och sjukvårdspersonalen upplever förutsättningar som begränsade, men att de 

ändå försöker förebygga att dessa patienter faller mellan stolarna. Begränsningarna beror 

främst på bristande tillgång till resurser, otydliga riktlinjer och otillräckligt samarbete mellan 

primärvård och psykiatri, vilket även är de områden som upplevs behöver åtgärdas för att 

förutsättningarna ska förbättras. Slutsatsen för studien blev därmed att primärvårdens 

förutsättningar inte är tillräckliga. 

Nyckelord: Förutsättningar, Primärvård, Psykiska besvär, Psykisk ohälsa, Psykisk sjukdom, 

Upplevelser, Vårdcentraler, Åtgärdsbehov 

 

  



ABSTRACT 

People who seek health care for mental illness are either referred to primary care or the 

psychiatry, depending on the degree of the psychological problems. In those cases where the 

person, on the other hand, is considered to be too ill for primary care but too healthy for the 

psychiatry, it often happens that these people fall between the chairs and get stuck in a 

position between mental illness and mental disorders. Therefore, the aim of this study was to 

investigate how staff in primary health care experience the prerequisites at the health centers 

for providing support and treatment for patients who are stuck in this between position and 

what needs for measures that are perceived to improve the prerequisites. In the study, a 

qualitative approach has been adopted and has been implemented with the help of semi-

structured interviews. The collected empirical material was analyzed on the basis of a 

manifest content analysis method, which constituted the study's results. The result showed 

that the healthcare staff are experiencing that the prerequisites are limited, but that they still 

try to prevent these patients from getting stuck in the between position. The limitations are 

mainly due to lack of access to resources, unclear guidelines and insufficient cooperation 

between primary care and the psychiatry, which is also the factors that needs to be addressed 

for the prerequisites to improve. The conclusion for the study was therefore that the 

prerequisites of the primary health care are not sufficient. 

Keywords: Experiences, Health Centers, Mental Disorder, Mental Illness, Needs for Action, 

Prerequisites, Primary Health Care
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1 INTRODUKTION 

Psykisk ohälsa har kommit att bli ett omfattande folkhälsoproblem vilket har medfört att allt 

fler människor söker vård för sina psykiska problem. Den vanligaste formen av psykisk 

ohälsa är lindrigare psykiska besvär som till exempel ångest eller sömnsvårigheter, men även 

svåra psykiska problem som psykiska sjukdomar och störningar innefattas av begreppet 

psykisk ohälsa. Patienter med lindrigare former av psykiska ohälsa behandlas oftast inom 

primärvården medan psykiatrin ansvarar för att behandla patienter med svårare psykiska 

sjukdomar. Oftast är denna fördelningen okomplicerad och de respektive aktörerna ansvarar 

för att tillgodose patienterna med den behandling som krävs. Men vad händer med de 

patienter som är för friska för att behandlas och ges stöd inom psykiatrin, men är för sjuka 

för att få stöd och behandling inom primärvården? Denna problematik medför att människor 

fastnar i ett mellanland av psykiska besvär och psykisk sjukdom där varken primärvården 

eller psykiatrin kan erbjuda det stöd och den behandling som krävs, vilket ofta medför att 

dessa människor faller mellan stolarna. 

Denna problematik ligger till grund för studien, som har genomförts på uppdrag av Region 

Sörmland för att undersöka hur förutsättningarna på vårdcentraler ser ut idag för att ge stöd 

och behandling åt den grupp patienter som befinner sig mellan psykiska besvär och psykisk 

sjukdom, i denna studie benämnt som mellanlandet av psykisk ohälsa, samt hur 

förutsättningarna eventuellt kan förändras för att förebygga att patienter som befinner sig i 

detta mellanland faller mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen som arbetar på vårdcentralerna runt om i Sörmland med att ge stöd och 

behandling åt patienter med olika former av psykisk ohälsa får nu möjlighet att ge sin bild av 

hur förutsättningarna ser ut på vårdcentralerna samt att ge synpunkter på hur 

förutsättningarna eventuellt kan förbättras. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser och 

synpunkter är viktiga för Region Sörmland, eftersom dem menar att man genom att 

identifiera vilka eventuella brister och behov som finns, kan arbeta för att säkra och utveckla 

vårdens kvalitet och på så sätt förbättra förutsättningarna på vårdcentralerna.  

Ämnet till studien valdes utifrån det intresse och nyfikenhet som under min tid på 

Folkhälsoprogrammet har väckts för ojämlikhet i hälsa. Utifrån det folkhälsopolitiska målet 

som nyligen omformulerats för att tydliggöra fokuset på jämlikhet i hälsa, är detta ämne 

relevant då detta är en patientgrupp som riskerar att gå miste om tillgången till en jämlik 

hälso- och sjukvård på grund av det inte finns tillräckliga samhälleliga förutsättningar för att 

fånga upp dessa patienter. Det folkhälsopolitiska målområdet som syftar till att skapa 

förutsättningar för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård betonar vikten av att 

hälso- och sjukvårdens verksamhet ”bör bli bättre på att möta de skillnader som finns mellan 

sociala grupper vad gäller insjuknande, behandling och konsekvenser av sjukdom och 

ohälsa.” (Folkhälsomyndigheten, 2018, s. 1). Eftersom det förekommer att patienter som 

söker vård för psykisk ohälsa faller mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin är 

det viktigt att undersöka hur förutsättningarna för att bemöta detta problemområdet kan 

förbättras. 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras ämnet som studien grundar sig i – nämligen vad som avses med 

mellanlandet av psykisk ohälsa och vad som skiljer psykiska besvär från psykisk sjukdom. De 

olika begreppen definieras och utgör grunden för begreppens betydelse i denna studie. 

Vidare presenteras aktörerna primärvård och psykiatri samt deras roll och betydelse för 

arbetet med psykisk ohälsa. Kapitlet behandlar även en del av den tidigare forskning som 

gjort avseende diagnostisering vid psykisk ohälsa och organisatoriska förutsättningar vid 

arbete med psykisk ohälsa. Därefter presenteras det teoretiska perspektiv som antagits för 

denna studie och avslutningsvis formuleras det problemområde studien grundar sig på. 

2.1 Mellanlandet av psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och innefattar många olika tillstånd och diagnoser, allt 

ifrån psykiska besvär till psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2017). Att det psykiska 

måendet går upp och ner är vanligt och är en naturlig del av livet, men när det psykiska 

måendet påverkar individers funktionsförmåga så att man till exempel inte klarar av att 

arbeta, ta hand om sig själv eller upprätthålla sina relationer, behövs oftast någon form av 

professionell stöd- eller behandlingsinsats. För att kunna ge en korrekt insats och avgöra 

vilken aktör som är bäst lämpad att tillhandahålla stödet och behandlingen krävs det dock att 

den psykiska ohälsan bedöms och utreds.  

Psykisk ohälsa bedöms utifrån kriterierna symptom och funktion, där omfattningen av de 

psykiska påfrestningarna avgör vilken grad av psykisk ohälsa samt vilken form av psykisk 

ohälsa patienten bedöms lida av. Oftast delas psykisk ohälsa upp i tre nivåer; lätt/lindrig, 

måttlig och svår, där primärvårdens uppdrag är att ge stöd och behandling åt patienter med 

lätt/lindrig till måttlig psykisk ohälsa och psykiatrin ansvarar för att ge stöd och behandling 

åt patienter med svår psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017). För att avgöra nivå av psykisk 

ohälsa används olika verktyg som skattningsskalor och bedömningskriterier, och beroende 

på vilken nivå en patiens bedöms ligga på kan behandlingen genomföras hos den aktör som 

är bäst lämpad för uppdraget. 

Definitionerna och klassificeringarna av psykiska besvär och psykisk sjukdom kan dock ofta 

vara svårtydda, vilken kan medföra att det kan vara svårt att avgöra för vilken behandling 

som krävs och vilken arena patienten ska hänvisas till (Åsbring, Dal, Ohrling & Dalman, 

2014). Dessutom är bedömningarna subjektiva och det finns sällan en tydlig gräns för när ett 

patientfall är primärvårdens uppdrag och när det faller över på psykiatrins uppdrag. Detta 

medför att människor fastnar i mellanlandet av psykisk ohälsa och därmed faller mellan 

stolarna mellan primärvården och psykiatrin. Inom ramen för denna studie åsyftar 

mellanlandet av psykisk ohälsa att beskriva de tillstånd där symptomen över det psykiska 

tillståndet är otydliga, där primärvårdens och psykiatrins bedömningar av tillståndet skiljer 

sig emellan eller där patientens symptom och funktionsnivå ligger precis på gränsen för vad 

som innefattas av både primärvårdens och psykiatrins uppdrag. 
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2.1.1 Psykisk ohälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten kan begreppet psykisk ohälsa användas som ”en övergripande 

term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Begreppet psykisk ohälsa 

rymmer olika former av psykiska besvär och även kliniskt definierade sjukdomstillstånd.” 

(Folkhälsomyndigheten, 2017, s.1). Nationell samordnare inom området psykisk hälsa (2016, 

s.6) definierar psykisk ohälsa som ”ett begrepp som innefattar allt från psykiska besvär som 

stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv till psykisk sjukdom. Det är ett vitt 

spektrum av tillstånd av olika karaktär och definieras antingen av en individs upplevelse eller 

som ett kliniskt definierbart sjukdomstillstånd.”. 

2.1.2 Psykiska besvär 

Psykiska besvär beskriver Folkhälsomyndigheten som ”olika tillstånd då människor visar 

tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. 

De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka 

funktionsförmågan. Symtomen är inte så omfattande att diagnos kan sättas och är oftast 

normala reaktioner på en påfrestande livssituation.” (Folkhälsomyndigheten, 2017, s.1). 

Nationell samordnare inom området psykisk hälsa (2016, s.6) definierar psykiska besvär som 

”olika tillstånd då människor visar tecken på psykiska symtom som sömnsvårigheter, oro och 

ångest eller nedstämdhet. De psykiska besvären kan på olika sätt påverka 

funktionsförmågan. Det betyder inte alltid att personen har en psykisk sjukdom – symtomen 

behöver inte vara så omfattande att det är fråga om en sjukdom utan kan vara normala 

reaktioner på en livssituation.”.  

2.1.3 Psykisk sjukdom 

Psykisk sjukdom beskriver Folkhälsomyndigheten är ”tillstånd där flera symtom uppfyller 

kriterierna för en diagnos. Psykisk sjukdom avgränsas i dag utifrån diagnostiska kriterier i 

internationella diagnossystem.” (Folkhälsomyndigheten, 2017, s.1). Nationell samordnare 

inom området psykisk hälsa (2016, s.6) definierar psykisk sjukdom som ett ”tillstånd där 

flera olika symtom förekommer samtidigt på ett sätt som gör att det är meningsfullt att sätta 

en diagnos. Psykisk störning eller psykisk sjukdom avgränsas idag utifrån operationella 

definitioner i internationella klassifikationer.”. 
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2.2 Primärvården och psykiatrin som aktörer 

Idag är primärvården och psykiatrin de samhällsaktörer som främst ansvarar för att 

tillhandahålla stöd- och behandlingsinsatser till människor som söker vård för psykisk 

ohälsa. Primärvårdens uppdrag är att ge stöd och behandling åt patienter med lätt/lindrig till 

måttlig psykisk ohälsa medan psykiatrin ansvarar för att ge stöd och behandling åt patienter 

med svårare psykisk ohälsa. Bedömningen av patientens psykiska ohälsa sker utifrån ett 

gränssnitt som varje region ansvarar för att tillhandahålla aktörerna, och utifrån detta 

gränssnitt bedömer de båda aktörerna vilken grad av psykisk ohälsa patienten har. 

Därutifrån kan det avgöras vilken aktör som är bäst lämpad att stödja och behandla patienten 

och vilken form av stöd och behandling som patienten kräver. Inom primärvården erbjuds 

sällan psykologisk eller psykosocial behandling i form av till exempel psykoterapi, utan den 

främsta behandlingen mot psykisk ohälsa är medicinsk och samtalsstödjande (Åsbring, Dal, 

Ohrling & Dalman, 2014). Detta trots att Socialstyrelsen (2017) rekommenderar psykologisk 

behandling vid flertalet psykiska besvär, som till exempel depression och ångestsyndrom. 

Orsaken till detta menar Åsbring, et al. (2014) är att psykologisk kompetens är en bristvara i 

dagens primärvård och därför blir den medicinska behandlingen ett mer lättillgängligt 

alternativ, trots att det kanske inte alltid är det mest effektiva. Dessutom kräver de 

psykologiska och psykosociala behandlingsinsatserna mer resurser vilket är en bristvara 

inom dagens primärvård (Åsbring, et al., 2014) 

Vårdcentralerna har ett stort ansvar för huruvida utvecklingen av psykisk ohälsa bland 

befolkningen fortskrider eftersom de oftast är den första aktören i vårdkedjan. Därför har 

landets samtliga landsting gett vårdcentralerna i uppdrag att kunna erbjuda psykosociala 

insatser, vilket numera är ett krav. Problematik har dock visat uppstå då kravet inte är vidare 

specificerat mer än att psykosociala insatser ska finnas att tillhandagå, vilket har medfört att 

vårdcentralerna har fått brett utrymme att tolka uppdraget och utformat insatserna efter 

egen prioritering (Socialstyrelsen, 2016). Till exempel har vissa av landets landsting beskrivit 

att samtliga vårdcentraler inom regionen ska ha tillräckligt med kompetens för att kunna ge 

stöd och behandling åt patienter med psykisk ohälsa, men anger inte i detalj vilka diagnoser 

eller insatser som innefattas i uppdraget. Andra landsting har specificerat vilka diagnoser och 

insatser som innefattas i uppdraget, där bland annat lätta till medelsvåra depressioner, 

ångestsyndrom och stressrelaterade tillstånd anges som diagnoser som ska behandlas och 

stödsamtal och krisbearbetning anges som behandlingsmetoder mot dessa diagnoser 

(Socialstyrelsen, 2016).  

Eftersom vårdcentralerna ofta har bred möjlighet att tolka landstingens uppdrag gällande 

krav på psykosociala insatser har införandet av insatserna på respektive vårdcentral varierat. 

Detta medför att befolkningens möjlighet att tillhandahållas psykosociala insatser påverkas 

beroende på vilken vårdcentral man tillhör. Detta är problematiskt då det kan påverka 

jämlikheten av vård både i regionen men även i hela landet (Socialstyrelsen, 2016). Trots att 

Socialstyrelsen menar att ”personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, 

kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet”, så menar de även vidare att ”så 

är det inte alltid i dag”. (Socialstyrelsen, u.å.).  
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På grund av den ojämlika vården av psykisk ohälsa i landet har Regeringen formulerat en 

nationell strategi för området psykisk ohälsa under perioden 2016–2020. Strategins fem 

fokusområden inkluderar förebyggande och främjande insatser, tidiga och tillgängliga 

insatser, insatser riktade mot särskilt utsatta grupper i samhället, delaktighet och rättigheter 

samt ledarskap och organisering (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2016). 

Nationell samordnare inom området psykisk hälsa (2016, s.16) menar att dessa fem 

fokusområdena är ”en sammanfattning av vad vi som samhälle behöver fokusera på̊ 

gemensamt för att främja psykisk hälsa, motverka ohälsa och erbjuda effektiva, säkra och 

kostnadseffektiva insatser till de som drabbas av psykisk ohälsa.”. Genom en nationell 

strategi kan hälso- och sjukvårdens förutsättningar för att ge stöd och behandling åt personer 

som söker vård för psykisk ohälsa ska förbättras. Dessutom kan möjlighet att erbjuda rätt 

vård för dessa personer, för att undvika att dem faller mellan stolarna mellan primärvården 

och psykiatrin, öka (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2016).  

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Diagnostisering vid psykisk ohälsa 

Flera tidigare forskningsresultat av bland annat Brodaty, Andrews & Klein (1982) och Wright 

(1996) påvisar att det är vanligt förekommande att psykiska sjukdomar inte upptäcks och 

identifieras inom primärvården. Detta är problematiskt då många av patienterna med 

psykisk ohälsa riskerar att gå miste om stöd och behandling som hade varit nödvändig för 

patienten. Det har även visat sig att primärvården ofta underdiagnostiserat patienter med 

psykisk ohälsa, vilket även kan medföra att patienterna går miste om nödvändig behandling. 

Detta då rätt diagnostisering är en förutsättning för att kunna få rätt vård för sin psykiska 

ohälsa (Åsbring, et al., 2014).  

I en studie genomförd av Brodaty, Andrews & Klein (1982) påvisades det att allmänläkare 

inom primärvården ofta underskattar förekomsten av psykiska sjukdomar hos sina patienter, 

vilket kan ha orsakat att färre patienter än nödvändigt har fått stöd och behandling för 

psykisk ohälsa. Enligt studien blev enbart ungefär hälften av de patienter som uppvisat 

signifikanta symptom för psykisk sjukdom diagnostiserade av allmänläkare. Detta menas 

främst bero på att läkaren inte erhållits med tillräcklig information om patientens 

känslomässiga tillstånd för att kunna diagnostisera patienten, antingen på grund av att 

patienten inte tillhandahöll nödvändig information eller att läkaren inte framkallade 

nödvändig information. Oavsett, så resulterade detta i att patienter som hade behövt stöd och 

behandling inte fick det.  

Förklaringen till detta menar Brodaty, Andrews & Klein (1982) antingen kan vara att läkarna 

inte har tillräckligt med kompetens för att bedöma och avgöra patientens psykiska tillstånd 

eller att läkarna inte har tillräckliga resurser för att kunna göra en korrekt bedömning av 

patientens psykiska tillstånd. I studien menar man även att förklaringen till att allmänläkare 

erhölls med otillräcklig information om patientens känslomässiga tillstånd bero på att 
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patienten har lågt förtroende för läkarvården eller att de upplever stigmatisering på grund av 

sin psykiska ohälsa och därför inte tillhandahåller läkaren nödvändig information. 

Även i en studie genomförd av Wright (1996) påvisas det att allmänläkare ofta underskattar 

förekomsten av psykiska sjukdomar hos sina patienter. Detta kan delvis förklaras med att 

allmänläkares uppskattningar om vad som bedöms som psykisk sjukdom ofta inte 

överensstämmer med befolkningens uppskattning av sjukdom. På grund av detta upplever 

patienter ofta sig sjukare än vad läkarna bedömer att de är, och därför diagnostiseras 

patienter som söker vård för psykisk ohälsa i lägre utsträckning med psykisk sjukdom. 

Wright (1996) menar även att en vanlig orsak till underdiagnostiseringen är att många 

patienter med psykiska sjukdomar ofta inte söker vård för de psykiska påfrestningarna, utan 

snarare för fysiska symptom. Detta då det är vanligt att olika former av psykisk ohälsa tar sig 

uttryck i form av somatiska besvär, och därför uppsöker dessa patienter ofta vård för de 

fysiska symptomen snarare än de psykiska.  

Detta medför att allmänläkare inte lyckas identifiera många av de psykiska sjukdomarna 

patienter har, och därmed blir dessa patienter heller inte rätt behandlade. Enligt studien 

missade allmänläkarna inom primärvården att diagnostisera hälften av patienterna med 

depression, på grund av att de även hade kroniska fysiska besvär som läkaren istället 

fokuserade på under läkarbesöken. Detta är problematiskt då dessa patienter går miste om 

nödvändig behandling för sin depression. Vidare, menar studien, att ansvaret ligger på 

läkaren att upptäcka och identifiera psykiatriska sjukdomar trots att patienten söker vård för 

fysiska symptom och även om patienten inte själv tillhandahåller läkaren information om det 

känslomässiga tillståndet. 

På grund av att det har visat sig vara problematiskt huruvida allmänläkare inom 

primärvården tolkar kriterierna i internationella diagnossystem, och att det därmed kan 

påverka patientens möjlighet till korrekt behandling, har en studie genomförts av Goldberg, 

et al. (2016) för att undersöka hur beskrivningarna av diagnoserna kroppsligt stresssyndrom 

(BSS) och hälsoångset (HA) i primärvårdsversionen av ICD-11 motsvarar arbetande 

primärvårdspersonals beskrivningar av diagnoserna. I studien visade det sig att 70,4 procent 

av patienterna med antingen BSS eller HA bedömdes enligt läkarna ha båda diagnoserna, 

förmodligen på grund av att symptomen för de båda diagnoserna är lika varandra. Dock är 

behandlingsmetoderna för BSS och HA inte likvärdiga, så att få fel diagnos kan påverka 

patientens möjlighet till korrekt behandling för sin psykiska ohälsa (Goldberg, et al., 2016). 

På grund av detta påpekar studien vikten av att bedöma framförallt patientens humör, ångest 

och kroppsliga symptom för att säkerställa att rätt diagnos ställs, och att patientenen därmed 

får rätt stöd och behandling. I studien visade det sig även att bland de patienter som själva 

upplevde sig ha BBS, bedömde läkarna att endast 24,6% av dessa hade BSS medan 

resterande patienter bedömdes enligt läkarna ha andra autonoma, muskuloskeletala eller 

gastrointestinala diagnoser.  
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2.3.2 Organisatoriska förutsättningar vid arbete med psykisk ohälsa 

Tidigare forskning har påvisat att de organisatoriska förutsättningarna på vårdcentraler är 

viktiga faktorer för att kunna bedriva ett effektivt arbete mot psykisk ohälsa. I en studie 

genomförd i USA av Kilbourne, Irmiter Capobianco, Reynolds, Milner, Barry & Blow (2008) 

undersöktes det vilka organisatoriska hinder som finns för att förbättra kvaliteten och 

resultaten av vård för patienter med psykiska sjukdomar samt vilka strategier som kan 

minska sådana hinder. Studiens resultat påvisade att de hinder som främst påverkar hälso- 

och sjukvårdens förutsättningar att kunna bedriva ett effektivt arbete mot psykiska 

sjukdomar var administrativa, ekonomiska och kliniska hinder. Till exempel identifierades 

brist på gemensamma journaler mellan psykiatrisk vård och allmänvård över patienters 

psykiska tillstånd som administrativa hinder, brist på vårdbidragskoder för att betala för 

psykiatrisk vård och allmänvård som ekonomiska hinder och brist på ett integrerat 

vårdprotokoll som kliniska hinder (Kilbourne, et al., 2008). Detta har påverkat hälso- och 

sjukvårdens förutsättningar att förbättra kvaliteten och resultaten av vård för patienter med 

psykiska sjukdomar.  

Vidare har strategier för att övervinna dessa hinder identifierats. Till exempel nämns ökad 

medicinsk postsäkerhet som en effektiv strategi för att möjliggöra att föra gemensamma 

journaler mellan psykiatrisk vård och allmänvård. Även samarbete med statliga 

sjukvårdsförsäkringsprogram nämndes som en effektiv strategi för att upprätta 

vårdbidragskoder vid psykiatrisk vård och allmänvård. Dessutom nämnes vägledning för att 

upprätta samverkan mellan psykiatrisk vård och allmänvård som en effektiv strategi för att 

möjliggöra smidigare överlämningar av patientfall samt undvika dubbelarbete. 

Sammanfattningsvis menar man att det krävs samarbete över organisationsnivåer för att 

dessa strategier ske kunna etableras inom hälso- och sjukvården samt upprätthållas över 

tiden (Kilbourne, et al., 2008). 

Även i en studie genomförd av Gask, Rogers, Campbell & Sheaff (2008) påvisas vikten av de 

organisatoriska förutsättningarna för att kunna bedriva ett effektivt arbete mot psykisk 

ohälsa. I studien menar Gask, et al. (2008) att allt för lite uppmärksamhet läggs på de 

organisatoriska initiativ som kan tas för att förbättra vårdkvaliteten inom den psykiatriska 

vården samt att graden av obestämdhet vid kliniska bedömningar är hög. Därför 

genomfördes studien i syfte att undersöka vilka brister som finns på organisationsnivå för att 

kunna förbättra kvaliteten inom primärvården för personer med psykisk ohälsa. Studiens 

resultat påvisade framförallt att det saknas tydliga direktiv för vad som ska innefattas av 

”primärpsykiatrisk vård”, vilket medför att det råder en stor variation i vilken omfattning 

allmänläkare känner sig beredda att arbeta med personer med psykisk ohälsa. Detta menar 

man medför att det skapas luckor, så kallade ”gråzoner”, för hur vårdtjänster ska 

tillhandahållas till patienter med psykisk ohälsa samt för hur hänvisning för dessa patienter 

ska avgöras. På grund av detta menar informanterna i studien att det behövs tydligare 

rollbeskrivningar för primär- och specialistvård samt att det krävs gemensamma riktlinjer för 

hur patienter med vanliga psykiska problem som ångest och depression ska behandlas (Gask, 

et al., 2008). 
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

Inom dagens primärvård finns det en rad olika organisatoriska faktorer som påverkar hälso- 

och sjukvårdspersonalens förutsättningar att ge stöd och behandling åt patienter med 

psykisk ohälsa. Till exempel menar Kilbourne, et al. (2008) att de organisatoriska faktorer 

som främst påverkar hälso- och sjukvårdens förutsättningar att kunna bedriva ett effektivt 

arbete mot psykisk ohälsa är administrativa, ekonomiska och kliniska hinder. Enligt Gask, et 

al. (2008) är otydliga direktiv den organisatoriska faktor som främst påverkar hälso- och 

sjukvårdens förutsättningar att kunna bedriva ett effektivt arbete mot psykisk ohälsa. Utifrån 

de organisatoriska brister som finns har Fayols administrationsteori tillämpats som 

teoretiskt perspektiv för att förklara hur organisatoriska brister kan tänkas ha uppstått inom 

primärvården samt hur de kan åtgärdas för att förutsättningarna på vårdcentralerna ska 

förbättras. Nedan presenteras teorin kortfattat och i resultatdiskussionen diskuteras det hur 

teorin kan tillämpas för att förutsättningarna på vårdcentralerna ska förbättras.  

2.4.1 Fayols administrationsteori 

Som teoretiskt perspektiv har Abrahamssons (2009) och Rodrigues (2001) redogörelse för 

Fayols administrationsteori använts. Abrahamsson (2009) beskriver teorin och hur den kan 

användas medan Rodrigues (2001) redogör för teorins innehåll och dess beståndsdelar. 

Enligt Abrahamsson (2009) är teorin en förgrening av det breda begreppet 

organisationsteori som syftar till att förklara organisationer och dess uppbyggnad, 

funktionssätt och framgång. Administrationsteori kan, till skillnad från organisationsteori i 

stort, användas för att förklara hur organisationer genom administrativa åtgärder som 

planering, organisering, ledning, koordinering och kontrollering kan förändras, utvecklas och 

effektiviseras. Teorin myntades för första gången av gruvingenjören Henri Fayol som, genom 

sina idéer om framgångsfaktorer inom organisationer, formulerade sina 14 generella 

ledningsprinciper. Huvudinnehållet i teorin är Fayols 14 generella ledningsprinciper, som 

menas kunna hjälpa organisationer att planera, organisera, leda, koordinera och kontrollera 

sin verksamhet för att på så sätt lyckas förändra, utveckla och effektivisera organisationen 

(Rodrigues, 2001). De 14 generella ledningsprinciperna innefattar arbetsfördelning, 

auktoritet, disciplin, enhetligt ledarskap, enhetliga direktiv, gemensamt intresse, ersättning, 

centralisering, hierarki, ordning, rättvisa och rimlighet, personalstabilitet, initiativ och 

samhörighetskänsla. Varje princip förklarar hur organisationen bör förhålla sig respektive 

princip för att skapa tydliga och formella strukturer för uppbyggandet av organisationen. Till 

exempel menar Rodrigues (2001) att Fayol, med enhetligt ledarskap, menar att 

organisationens anställda endast ska ha en chef och inte flera mellanchefer eftersom det är 

svårt att bibehålla enhetliga direktiv med flera mellanchefer. Med personalstabilitet menas 

det att det är viktigt att de personalen inom organisationen känner anställningstrygghet samt 

att de upplever karriärmöjligheter och med samhörighetskänsla menas det att det är viktigt 

att uppmuntra personalens arbetsmoral och arbetslust. Genom att granska hur en 

organisation förhåller sig till de 14 generella ledningsprinciperna, kan man förstå 

organisationens uppbyggnad, funktionssätt och framgång. På samma sätt kan man även 

identifiera hur en gynnsam organisation har nått sin framgång eller vilka brister som finns 

inom en missgynnsam organisation. 
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2.5 Problemformulering 

Den ökade psykiska ohälsan bland befolkningen har medfört att arbetsbelastningen inom 

primärvården och psykiatrin har ökat. Detta, i kombination med att ansvarsfördelningen 

aktörerna emellan är otydlig, har resulterat i att de båda aktörerna har blivit tvungna att 

prioritera sina resurser till att ge stöd och behandling åt de patienter som faller inom 

respektive aktörs ansvarsområde. I de fall där det däremot är svårt att bedöma vilken nivå av 

psykisk ohälsa patienten har eller där nivåbedömningen skiljer sig aktörerna emellan, är det 

svårt att avgöra vems ansvaret är för att ge stöd och behandling åt patienten. Detta medför 

ofta att dessa patienter hamnar på gränsen mitt emellan primärvårdens och psykiatrins 

ansvar, där patienten antingen bedöms vara för sjuk för att primärvården ska kunna ge rätt 

stöd och behandling, men för frisk för att psykiatrin ska prioritera patienten. På grund av 

detta faller ofta denna målgrupp mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin 

eftersom ingen av aktörerna vill prioritera ett ärende som sker på bekostnad för patienter 

som egentligen faller inom de båda aktörernas ansvarsområde. Dessa patienter fastnar 

därmed i mellanlandet av psykisk ohälsa. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens syfte är att undersöka hur hälso- och sjukvårdspersonal upplever förutsättningarna 

på vårdcentraler för att ge stöd och behandling åt den patientgrupp som befinner sig i 

mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom samt hur förutsättningarna eventuellt 

kan förändras för att förebygga att dessa patienter faller mellan stolarna mellan 

primärvården och psykiatrin. Frågeställningarna för studien är: 

• Hur upplevs förutsättningarna i dagsläget för att ge stöd och behandling åt patientgruppen 

som befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom? 

• Hur upplevs förutsättningarna i dagsläget för att förebygga att patientgruppen som befinner 

sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom faller mellan stolarna? 

• Hur skulle vårdcentralernas förutsättningar kunna förändras för att förbättra möjligheten att 

ge stöd och behandling åt patientgruppen samt för att förebygga att dessa patienter faller 

mellan stolarna? 
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4 METOD 

I detta kapitel beskrivs och motiveras de metodologiska val som gjorts under studiens gång. 

Inledningsvis beskrivs och motiveras valet av metodansats för studien samt hur urvalet av 

informanter gått till. Vidare redogörs det för studiens tillvägagångssätt avseende hur data har 

samlats in, bearbetats och analyserats för att för att generera i det resultat som presenteras i 

nästkommande kapitel. Dessutom beskrivs kvalitetskriterier samt hur de användes i studien 

för att avgöra studiens trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att konfirmera. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av de forskningsetiska ställningstagandena som har 

gjort under studien samt en motivering av hur dessa har tagits hänsyn till under studiens 

gång. 

4.1 Val av metodansats 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metodansats, vilket är lämpligt eftersom studien 

syftar till att skapa förståelse för hur förutsättningarna på vårdcentralerna kan påverka 

hälso- och sjukvårdspersonalens möjlighet att ge stöd och behandling åt patienter som 

befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa. En kvalitativ metodansats är fördelaktigt vid 

studier som syftar till att undersöka människors upplevelser och erfarenheter, eftersom 

kvalitativa datainsamlingsmetoder ger ett mer nyanserat och djupgående resultat än vad 

kvantitativa datainsamlingsmetoder ger (Bryman 2011). Enligt Ahrne & Svensson (2015) 

lämpar sig kvantitativa datainsamlingsmetoder mindre när en studie avser att uppnå en 

djupare förståelse av ett studieobjekt, vilket denna studie syftar till. Detta dels då kvantitativa 

datainsamlingsmetoder ofta innehåller slutna svarsalternativ som ger respondenten 

begränsad svarsmöjlighet, samt att forskaren vid kvantitativa datainsamlingsmetoder har 

begränsad möjlighet att åter kontakta informanterna om resultatet skulle behöva 

kompletteras med ytterligare datainsamling. Dessutom menar (Olasoji, Maude & Mccauley, 

2017) att en kvalitativ metodansats lämpar sig bättre vid studier som syftar till att på olika 

sätt undersöka ämnet psykisk hälsa, då det ofta är ett komplext begrepp som kräver ett mer 

nyanserat och beskrivande resultat. Vidare har studien inte utgått ifrån färdiga antaganden i 

syfte att besvara en hypotes, utan det enda antagande som gjorts är att det finns 

förutsättningar inom primärvården som kan förändras, men studien har inte utgått ifrån hur 

förutsättningarna skulle kunna förändras eller vad dessa förändringar skulle kunna innebära.  

4.2 Urval 

Som urvalsmetod användes ett målinriktat urval, vilket innebär att informanter valdes ut 

utifrån att de tillhörde den specifika yrkesgrupp vars upplevelser som studien syftade till att 

undersöka. Informanterna blev därmed strategiskt utvalda utifrån att de förmodades ha en 

uppfattning, eller tillräckligt med kunskap för att kunna skapa sig en uppfattning, om 

problemområdet som studien har för avsikt att undersöka (Bryman, 2011).  
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Studiens huvudsakliga urvalskriterium har varit hälso- och sjukvårdspersonal inom Region 

Sörmlands vårdcentraler som möter patienter som söker vård för psykisk ohälsa. 

Kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdspersonal inom den aktuella urvalsgruppen 

tillhandahölls av Region Sörmland, som även hjälpte till att kontakta eventuella informanter 

genom ett mejlutskick med information om studien. Utöver Region Sörmlands hjälp har även 

eventuella informanter kontaktats separat via telefon eller mejl. Av de totalt 74 tillfrågade 

personerna svarade nio av dem att dem hade möjlighet och var intresserade av att ställa upp 

som informanter, varpå fem av dem kunde bokas in för en intervju inom studiens tidsram. 

All kontakt med eventuella informanter har skett direkt mellan författare och eventuell 

informant, så Region Sörmland vet inte vilka personer som svarat eller blivit inbokade. 

Studiens urval bestod av fyra kvinnor och en man som arbetar som psykologer eller 

kuratorer/KBT-terapeuter inom Region Sörmlands vårdcentraler med att ge stöd och 

behandling åt patienter som söker vård för psykisk ohälsa. Informanternas arbetsuppgifter 

och ansvarsområden har varit varierande, men övergripande har alla haft en profession som 

möjliggör för dem att ta ställning till och skapa sig en uppfattning om hur vårdcentralernas 

förutsättningar ser ut för att ge stöd och behandling åt patienter som befinner sig i 

mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom. De fem informanterna arbetade vid 

fem olika av regionens totalt 18 offentliga vårdcentraler. Alla respondenter hade olika långa 

arbetslivserfarenheter av att ge stöd och behandling åt patienter som söker vård för psykisk 

ohälsa. Vidare är studien utförd i tre olika kommuner inom regionen, där tre av 

informanterna arbetar på vårdcentraler i en kommun inom regionen och de resterande två 

informanterna arbetar på vårdcentraler i två andra kommuner inom regionen. 

4.3 Datainsamling 

Inför datainsamlingen utformades ett missivbrev (Bilaga A) och en semistrukturerad 

intervjuguide (Bilaga B). Att intervjuguiden var semistrukturerad innebär att 

intervjufrågorna formulerades öppna och breda, vilket gav informanterna möjlighet att 

förutsättningslöst beskriva sina upplevelser utan att bli styrda av frågorna (Bryman, 2011). 

De frågor som intervjuguiden innehöll var tre huvudfrågor som formulerats utifrån studiens 

frågeställningar, på ett sätt som gav informanterna möjlighet att svara fritt inom de 

förbestämda områdena som frågeställningarna handlar om. Intervjuerna har bokats in 

utifrån informanternas scheman och har genomförts under arbetstid på deras respektive 

vårdcentral, förutom i ett fall då informanten önskade att genomföra intervjun på en annan 

plast på grund av praktiska omständigheter. Intervjuerna har varit olika långa, allt ifrån 23–

37 minuter, och inför varje intervju delades missivbrevet ut till informanten i syfte att 

informera om syftet med studien, vilka förhållanden studien råder under samt vilka 

rättigheter informanterna har. Informanten ombads att läsa igenom brevet och godkänna att 

de förstått innehållet innan intervjun påbörjades.  

Därefter har intervjuerna genomförts utifrån den semistruktureraden intervjuguiden, där de 

tre huvudfrågorna ställdes till alla informanter och följdfrågorna ställdes i olika omfattning 

beroende på hur djupgående informantens svar varit. Under intervjuerna har appen 
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Röstinspelning använts för att spela in intervjuerna, där varje intervju har namngetts med 

numren 1–5 för varje genomförd intervju i kronologisk ordning och sparats på en extern 

hårddisk. Perioden för datainsamlingen pågick totalt under 24 dagar från den första 

genomförda intervjun till den sista, där en intervju per dag genomfördes vid fem olika 

tillfällen. 

4.4 Databearbetning och analys 

Efter varje genomförd intervju transkriberades intervjuerna ordagrant och resulterade i 

sammanlagt 28 A4-sidor text. Den sammanställda transkriberingen korrekturlästes sedan 

samtidigt som intervjuerna spelades upp, för att säkerställa att transkriberingen blev korrekt 

och att ingen information missades. Därefter började informanternas citat och formuleringar 

som ansågs betydande för studiens frågeställningar markeras ut i transkriberingen. Fem 

olika färger användes för att särskilja varje informanters citat och formuleringar åt. Dessa 

markeringar låg sedan till grund för att göra en manifest innehållsanalys, vilket innebär att 

innehållet i citaten och formuleringarna ligger till grund för den egentliga innebörden av 

informationen (Graneheim & Lundman, 2004).  

Genom granskning av de egentliga innebörderna av informanternas citat och formuleringar 

växte meningsbärande enheter fram i texten, vilket är information som är av betydelse för att 

kunna besvara studiens syfte. De meningsbärande och sammanställdes i en tabell och bröts 

sedan ner till kondenserad form, för att utgöra meningar där endast det mest relevanta i 

meningen kvarstod (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån de kondenserade meningarna 

identifierades kodord, som Granheim och Lundman (2004) beskriver som etiketter som 

reflekterar textens innehåll. Koderna kan till exempel bestå av ett ord eller fras som anses 

bärande eller betydelsefullt för det stycket. Därutifrån fördelades de koder som bedömdes 

beröra samma områden in i underkategorier, där varje underkategori representerar det 

område som innehållet tolkas beröra. Till exempel delades alla koder som bedömdes beröra 

hur vårdcentralerna gör sina bedömningar av patienter med psykisk ohälsa in i 

underkategorin möjliggörande faktorer och alla koder som bedömdes beröra vad ett bättre 

samarbete mellan primärvården och psykiatrin skulle kunna medföra in i underkategorin 

praktiska åtgärder. Underkategorierna namngavs därmed utifrån kodernas innehåll snarare 

än frågeställningarnas innehåll. Avslutningsvis delades underkategorierna in i kategorier 

som besvarar studiens syfte. Trots att intervjufrågorna utformades utifrån studiens 

frågeställningar, överensstämmer inte kategorierna som framkom i innehållsanalysen med 

respektive frågeställning och därför presenteras inte resultatet utifrån varje enskild 

frågeställning, utan snarare utifrån de kategorier som växte fram i innehållsanalysen. Trots 

detta besvaras varje frågeställning i resultatet fast under rubriker som formulerats utifrån 

kategorierna som växte fram i innehållsanalysen. Sammantaget är processen vid en manifest 

innehållsanalys (tabell 1) ett förlopp där de sammanlagt 28 sidorna transkribering ska kokas 

samman till kärnfullt innehåll som kan besvara studiens syfte (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 



18 

Tabell 1: Exempel på processen vid en manifest innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Alltid när vi får patienter 

så gör vi en bedömning 

utifrån en stegvis 

vårdmodell med tre steg” 

Vi bedömer alla 

patienter utifrån en 

stegvis vårdmodell 

med tre steg 

Bedömning Möjliggörande 

faktorer 

Vårdcentralernas 

tillgång till 

resurser 

”Sen tycker jag heller inte 

att resurser är ett 

problem i dagsläget, men 

det är mer det att 

bemanningsgraden är 

skör och att det inte finns 

någon beredskap” 

Jag tycker inte att 

resurser är ett 

problem i dagsläget, 

men det är 

problematiskt att 

det inte finns någon 

beredskap 

Ingen 

beredskap 

Förhindrande 

faktorer 

Vårdcentralernas 

tillgång till 

resurser 

”Ja men det kan ju bli 

tydligare med vart våra 

gränser går för att dom 

här patienterna ska få 

bästa möjliga behandling. 

Då tror jag inte att det 

hade blivit att lika många 

faller mellan stolarna” 

Det kan bli tydligare 

vart gränserna går. 

Då tror jag inte att 

lika många faller 

mellan stolarna 

Tydligare 

gränser 

Organisatoriska 

åtgärder 

Vårdcentralernas 

utvecklingsbehov 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativ forskning bestäms studiens tillförlitlighet utifrån kriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär 

enligt Bryman (2011) att studien dels har utförts i enighet med de regler som finns, samt att 

studiens deltagare har haft möjlighet att godkänna och eventuellt korrigera det resultat som 

framkommit. Detta är något som delvis har tagits hänsyn till under studiens gång, då studien 

genomförts i enighet med de regler som funnits. Däremot har inte studiens deltagare har haft 

möjlighet att få ta del av det resultat som framkommit för att godkänna eller eventuellt 

korrigera resultatet, eftersom det inte funnits möjlighet till det inom tidsramen för studien. 

Med överförbarhet menar Bryman (2011) hur väl studiens resultat kan generaliseras för att 

användas i en annan kontext. I denna studie är resultatet inte tillräckligt omfattande för att 

kunna anses vara överförbart. 

För att kunna säkerställa pålitligheten i en studie krävs det enligt Bryman (2011) att man 

noggrant beskrivit hur alla moment i forskningsprocessen genomförts samt redogjort för hur 

pass korrekta studiens slutsatser är. I denna studie har momenten i forskningsprocessen 

beskrivit stegvis för att förklara hur studien har genomförts. Dessutom har studiens slutsats 

kunnat styrkas utifrån tidigare forskning, vilket har påverkat studiens pålitlighet. För att 

studien ska vara möjlig att konfirmera behöver resultatet ha framkommit utan att ha 

påverkats av personliga värderingar eller det teoretiska perspektivet (Bryman, 2011). I denna 
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studie finns det en begränsad möjlighet till konfirmering. Detta då studien har utformats 

utifrån föreställningen om att det finns ett problemområde, men inte i syfte att bekräfta 

detta, utan snarare för att undersöka huruvida föreställningen om detta problemområde 

stämmer i den bestämda kontexten samt hur problemområdet i så fall kan förebyggas. Vidare 

har inga antaganden utifrån den egen förförståelsen eller det teoretiska perspektivet legat till 

grund för studien på ett sätt som kan komma att påverka dess resultat. 

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Under studiens gång har det varit viktigt att värna om deltagarnas integritet, och därför har 

de fyra forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

tagits i beaktande. Dessa principer nämns enligt Vetenskapsrådet (2002) som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att ta hänsyn till informationskravet krävs det att deltagarna blir informerade om vad 

studien syftar till att undersöka, vilka villkor deltagandet råder under samt vilka rättigheter 

man som deltagare i studien har (Vetenskapsrådet, 2002). Detta blev varje informant 

informerade om via missivbrevet både inför intervjun och vid intervjutillfället innan 

intervjun påbörjades. För att säkerställa att alla informanter förstod och godkände studiens 

förhållanden tillfrågades informanterna muntligt om detta innan varje intervju påbörjades. 

Detta påvisar att hänsyn även tagits till samtyckeskravet, då Vetenskapsrådet (2002) menar 

ett en studie där ett aktivt interagerande med deltagarna förekommer krävs det att 

deltagarna samtycker till studiens förhållanden. 

Eftersom det kan vara känsligt att dela med sig av subjektiva upplevelser har 

konfidentialitetskravet tagits i beaktande, vilket innebär att personliga och identifierbara 

uppgifter har skyddats i presentationen av studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

genom att under hela arbetsprocessen avidentifiera informanterna och benämna dem med 

koder. Dessutom har information som kan känneteckna en viss informant uteslutits i 

resultatet samt att allt insamlat material har förvarats på en extern hårddisk. För att ta 

hänsyn till nyttjandekravet krävs det enligt Vetenskapsrådet (2002) att det material som 

samlats in endast får användas i den aktuella studien, vilket även är något som har beaktats. 
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5 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit under intervjutillfällena med 

informanterna, i syfte att besvara hur förutsättningarna på vårdcentraler för att ge stöd och 

behandling åt patienter som befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk 

sjukdom upplevs samt hur utvecklingsbehovet ser ut för att förebygga att dessa patienter 

faller mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin. Efter genomförd analys 

genererade resultatet i två huvudkategorier, nämligen vårdcentralernas tillgång till resurser i 

dagsläget samt vårdcentralernas utvecklingsbehov. Två underkategorier för respektive 

huvudkategori framkom under analysen, där möjliggörande och förhindrande faktorer ledde 

fram till huvudkategori vårdcentralernas tillgång till resurser idag, och organisatoriska och 

praktiska åtgärder ledde fram till huvudkategorin vårdcentralernas utvecklingsbehov. Flera 

av de faktorer som informanterna beskriver som möjliggörande och förhindrande faktorer 

ligger även till grund för det utvecklingsbehov informanterna beskriver, men har ändå 

fördelats i två olika kategorier för att påvisa hur förutsättningarna upplevs idag och hur 

förutsättningarna skulle kunna förändras. 

5.1 Vårdcentralernas tillgång till resurser 

I dagsläget upplever informanterna att det både finns faktorer som möjliggör och förhindrar 

vårdcentralernas förutsättningar att ge stöd och behandling åt patienter som befinner sig i 

mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom samt att förebygga att dessa patienter 

faller mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin. De faktorer som upplevs som 

möjliggörande är framförallt att det finns riktlinjer i form av en vårdöverenskommelse, samt 

att det finns möjlighet att föra en dialog inom teamet i de fall där patienten är svårbedömd. 

Det som även möjliggör arbetet är att dessa vårdcentralerna hellre provar en insats inom 

primärvården istället för att avvisa patienter som ligger utanför deras ansvarsområde, och 

dessutom försöker man följa upp de patienter som man ändå hänvisar till psykiatrin. 

Däremot finns det även faktorer som upplevs förhindra arbetet, som bland annat otydliga 

riktlinjer, bedömningssvårigheter, motstridig samverkan och resursbrist. 

5.1.1 Möjliggörande faktorer 

Det finns flera faktorer som informanterna upplever möjliggör arbetet med att ge stöd och 

behandling åt patienter som befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk 

sjukdom samt att förebygga att dessa patienter faller mellan stolarna mellan primärvården 

och psykiatrin. Informanterna uppger att de arbetar utifrån den vårdöverenskommelse som 

Region Sörmland har upprättat i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 

primärvården och psykiatrin. I vårdöverenskommelsen framgår det vilka former av psykisk 

ohälsa som är primärvårdens respektive psykiatrins ansvar och därför upplever 

informanterna att de har riktlinjer att förhålla sig till vid arbetet med dessa patienter. Till 

exempel beskriver informanterna att patienter som lider av ätstörning, bipolaritet eller 

psykos alltid remitteras till psykiatrin direkt eftersom det tydligt i vårdöverenskommelsen att 
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det är psykiatrins uppdrag. På så sätt upplevs det att vårdöverenskommelsen möjliggör 

arbetet. Dock belyser informanterna att vårdöverenskommelsen är otydlig i vissa avseenden, 

vilket begränsar deras möjlighet att bedöma vem som bär ansvaret när en patient till exempel 

ligger på gränsen mellan primärvårdsnivå och psykiatrinivå eller när bedömningarna skiljer 

sig åt aktörerna emellan. I dessa fall finns det dock olika strategier som informanterna 

tillämpar för att säkerställa att dessa patienter inte faller mellan stolarna mellan 

primärvården och psykiatrin. En informant beskriver hur några av dessa strategier kan 

tillämpas; 

”I de fall där patienten gränsar till psykiatrinivå då tar jag in patienten för ännu en 

bedömning och gör en lite mer fördjupad bedömning [...] Men jag gör också en 

tydligare anamnes [...] Vi för även alltid en dialog inom vårt team när man är osäker 

vilken nivå av psykisk ohälsa en patient ligger på” (I1) 

Trots att det ibland är otydligt om en patient är primärvårdens eller psykiatrins uppdrag att 

stödja och behandla, upplever samtliga informanter att man åtminstone provar en insats på 

primärvården för att fånga upp alla och på så sätt undvika att dessa patienter faller mellan 

stolarna mellan primärvården och psykiatrin. Flera av informanterna upplever att psykiatrin 

ofta uppvisar motstridighet för att ta emot patienter som inte tydligt ingår i deras 

ansvarsområde, och att man därför hellre behåller dessa patienter inom primärvården istället 

för att de ska behöva bollas fram och tillbaka. 

”I de fall där patienten själv inte efterfrågar en psykiatrisk utredning eller verkligen 

vill bli diagnostiserade brukar jag föredra att behålla kontakt med patienten inom 

primärvården [...] Då slipper också patienten riskera att falla mellan stolarna” (I5) 

Om det ändå visar sig att insatserna inte är tillräckliga eller att det framkommer under tiden 

att patientens psykiska ohälsa är svårare än man först bedömt, görs en ny bedömning och 

patienterna remitteras till psykiatrin. I de fall där remissen godtas från psykiatrin finns det 

även här strategier för att överlämningen av patienten till en ny instans ska bli så bra som 

möjligt. Till exempel upplever informanterna att man försöker följa upp patientens 

vårdkontakt eller att man försöker samverka med psykiatrin kring patienten. Informanterna 

beskriver att samverkan kan ske bland annat genom delat patientansvar, där psykiatrin 

ansvarar för bedömning och utredning av patienten medan primärvården utför behandlingen 

eller bistår psykiatrin med undersökningar. 

5.1.2 Förhindrande faktorer 

Det finns dock även flera faktorer som informanterna upplever förhindrar arbetet med att ge 

stöd och behandling åt patienter som befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och 

psykisk sjukdom samt att förebygga att dessa patienter faller mellan stolarna mellan 

primärvården och psykiatrin. Trots att det finns en vårdöverenskommelse upplever samtliga 

informanter brister i den och menar att den är otydlig, svårtillämpad och orimlig. Det 

främsta problemet med vårdöverenskommelsen anses vara att det inte finns någon tydlig 

gräns för ansvarsfördelningen mellan primärvården och psykiatrin utan att det alltid behövs 

göras en bedömning över patientens symptom och funktionsnivå för att avgöra vilken aktör 
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som bör ansvara över patienten. Detta medför att bedömningarna blir subjektiva och kan 

skilja sig åt beroende på vem som utför bedömningen, vilket i sin tur kan påverka patientens 

möjlighet till en god vård.  

Enlig informanterna kan en patient ge stora utslag på de mätningsinstrument och 

skattningar som används inom primärvården, men kan ha en lite för bra funktionsnivå för att 

psykiatrin ska ta emot patienten. Denna otydlighet har medfört att informanterna upplever 

att det är svårt att bedöma vem som bär ansvaret för de för patienter som de patienter som 

befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa, och även om man inom primärvården upplever 

att en patient ligger på psykiatrins uppdrag kan psykiatrin göra bedömningen att 

primärvården bär ansvaret. Detta menar flera av informanterna är orsaken till att patienter 

faller mellan stolarna. 

”Jag gjorde bedömningen att patienten är väldigt självmordsbenägen och att 

psykiatrin borde ta emot och behandla den patienten, men där psykiatrin gjorde en 

annan bedömning och skickade tillbaka remissen. Och i det fallet hann det leda till ett 

suicidförsök. Och det har jag haft svårt att släppa” (I3) 

Förutom att otydliga riktlinjer upplevs som en förhindrande faktor, upplever även 

informanterna att de riktlinjer som finns är svåra att tillämpa utifrån de förutsättningar som 

finns på vårdcentralerna. Bland annat upplevs tid-, resurs- och kompetensbrist som 

förhindrande faktorer både för att kunna göra en korrekt bedömning, men även för att kunna 

erbjuda det stöd och behandling som dessa patienter behöver. En informant beskriver att 

bristen på vidareutbildning för kuratorer hämmar vårdcentralernas förutsättningar att göra 

korrekta bedömningar och erbjuda rätt form av stöd och behandling. Flera av informanterna 

belyser att resurser är en bristvara inom primärvården och att detta förhindrar 

vårdcentralernas förutsättning att ge stöd och behandling åt alla patienter med psykisk 

ohälsa, oavsett vilken nivå man bedöms ligga på. En informant exemplifierar detta; 

”Vi ska ha i snitt 3000 listade per terapeut och vi har typ 10 000 listade på den här 

vårdcentralen så vi borde åtminstone vara 3–3,5 terapeuter, men jag är ensam här” 

(I2) 

Förutom att flera informanter upplever att det finns förhindrande faktorer internt inom 

vårdcentralerna upplever flera informanter att det även finns förhindrande faktorer externt, 

till exempel inom psykiatrin, som påverkar vårdcentralernas förutsättningar att ge stöd och 

behandling åt patienter som befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa samt att förebygga 

att dessa patienter faller mellan stolarna. Bland annat upplever informanterna att även 

psykiatrin har brist på resurser och att de har höga krav på de patienter som de tar emot. 

Detta medför många gånger att informanterna ibland inte ens remitterar patienterna till 

psykiatrin, eftersom de vet att de kommer få tillbaka dem. En informant menar att psykiatrin 

ibland inte tar emot en patient förrän denne har provat tillräckligt många serotoninhöjande 

läkemedel. Detta trots att man enligt riktlinjerna ska jobba för att minska 

läkemedelsbehandlingen. En annan informant menar att psykiatrin har en del 

exkluderingskriterier, så trots att man gjort bedömningen att en patient tillhör psykiatrin, 
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kan psykiatrin ändå neka patienten på grund av att denne till exempel har en för hög 

alkoholkonsumtion. Allt detta tros bero på resursbristen, och beskrivs av en informant som;  

”Just den här gruppen som ligger lite mitt emellan, de faller nästan alltid tillbaka på 

oss oavsett om vi bedömer att de borde vara på psykiatrins uppdrag. Och det tror jag 

är just på grund av att de redan är överbelastade [...] det är väl just det att man då 

hellre skickar tillbaka dem hit än att sätta upp dem på en lång väntelista” (I4) 

Trots att informanterna upplever att det både finns interna och externa förhindrande 

faktorer, upplever samtliga informanter att de åtminstone försöker erbjuda någon form av 

insats på vårdcentralerna, trots att det är otydligt om det ligger inom primärvårdens 

ansvarsområde. Detta är dock problematiskt då flera informanter menar att det då sker på 

bekostnad för patienter som egentligen hör till deras ansvar och att dem därmed får stå 

tillbaka. Vidare menar en informant att man även ger en skev bild både gentemot patienten 

och psykiatrin när man tar emot en patient som egentligen inte hör till deras ansvarsområde. 

Detta då man både låter patienten tro att denne tillhör primärvården fast denne egentligen 

inte gör det, samt att man låter psykiatrin tro att patienten redan har påbörjat en fungerande 

behandling inom primärvården och att psykiatrin därför inte behöver ta emot patienten.  

”Problemet är att om jag ändå går in och jobbar med en patient som egentligen hör 

till psykiatrin bara för att det är lång väntetid [...] då ser ju psykiatrin att ”aha ni har 

ju redan en pågående behandling som verkar funka” och då kanske inte dom tar emot 

patienten på grund av det” (I3) 

”Det är den etiska stressen som blir, att man tänker att man kan jobba med den här 

personen men då kommer vår väntelista stiga, och dom personerna som faktiskt är 

tydligt att det ingår i vårt uppdrag dom kommer få stå tillbaka” (I1) 

Enligt informanterna finns det således flera faktorer som upplevs förhindrande för att ge stöd 

och behandling åt patienter som befinner sig i mellanlandet samt att förebygga att dessa 

patienter faller mellan stolarna. Enligt informanterna är vissa av dessa faktorer oundvikliga 

och därmed svåra att åtgärda, men däremot upplever informanterna att det finns flera 

faktorer som skulle kunna förändras för att för att vårdcentralernas förutsättningar ska 

förbättras. I nästkommande kapitel presenteras det därför hur ovan beskrivna förhindringar 

kan åtgärdas för att förbättra vårdcentralernas förutsättningar, samt vad detta skulle kunna 

medföra. 

5.2 Upplevt åtgärdsbehov 

Utifrån de faktorer som informanterna idag upplever som förhindrande, har informanterna 

beskrivit hur vårdcentralernas förutsättningar kan förändras för att förutsättningarna ska 

förbättras samt vad detta skulle kunna medföra. Informanterna beskriver att det både finns 

organisatoriska och praktiska brister som kan åtgärdas för att de förhindrande faktorerna ska 

bli möjliggörande och på så sätt förbättra vårdcentralernas förutsättningar att ge stöd och 
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behandling åt patienter som befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa samt förebygga att 

dessa patienter faller mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin.  

5.2.1 Organisatoriska åtgärder 

Det finns flera organisatoriska brister som informanterna upplever skulle kunna åtgärdas för 

att förbättra vårdcentralernas förutsättningar. Framförallt nämner informanterna att 

resursbehovet inom primärvården behöver tillgodoses för att kunna erbjuda bra och säker 

vård till patienter med psykisk ohälsa i allmänhet och patienter i mellanlandet av psykisk 

ohälsa i synnerhet. Framförallt beskrivs ökad personaltillgång och kompetens som resurser 

som hade kunnat medföra att man bättre kunnat tillgodose det behov som finns. Med fler 

anställda menar flera av informanterna att de hade haft mer utrymme för de som befinner sig 

i mellanlandet av psykisk ohälsa. Även de informanter som inte upplever att 

personaltillgången är ett akut problem på deras vårdcentral i dagsläget, är ändå oroade över 

resurserna eftersom det inte finns någon beredskap utifall patienttrycket skulle öka. En 

informant beskriver sin oro över vad som skulle hända om denne blev sjukskriven, eftersom 

vårdcentralen då inte skulle ha någon annan som kan ge stöd och behandling, och menar att 

det behöver finnas ”back up” för detta.  

Utöver personalbrist beskrivs kompetens som en bristvara inom primärvården som behöver 

tillgodoses för att kunna erbjuda bra och säker vård till patienter i mellanlandet av psykisk 

ohälsa. En informant som arbetar som kurator och har gått en steg 1-utbildning inom 

kognitiv beteendeterapi menar att man borde satsa på kompetenshöjning bland den redan 

befintliga personalen. Till exempel menar informanten att möjligheten att även få gå en steg 

2-utbildning hade gjort att man kunnat göra mer korrekta bedömningar och därmed kunnat 

hänvisa vidare snabbare, men även att man fått bättre verktyg för att själva arbeta med 

psykisk ohälsa. 

Dock är det inte bara bland kuratorerna som informanten upplever att kompetensen behöver 

höjas. Flera informanter menar att det även finns en bristande kunskap om psykisk ohälsa 

bland läkare och inom primärvården i stort. En informant menar att det hade varit bra om 

läkarna haft större kunskap om psykisk ohälsa eftersom dem då i större utsträckning kunnat 

remittera till psykiatrin direkt utan att konsultera med terapeuterna. Vidare menar en 

informant att förståelsen för psykisk ohälsa i allmänhet är dålig inom primärvården. 

”Inom primärvården är man är mer somatiskt inriktad och satsar mer på den 

kompetensen. Man har inte samma insyn i arbetet med den psykiska ohälsan och 

därför tycker jag förutsättningarna inte är riktigt anpassade efter oss och vårt klientel. 

Så ibland kan jag uppfatta att man på en högre nivå inte riktigt förstår våra behov” 

(I2) 

Utöver resursbehovet anser informanterna att direktiven och riktlinjerna behöver bli 

tydligare, och menar att vårdöverenskommelsen behöver uppdateras, omarbetas och 

förtydligas för att kunna göra korrekta bedömningar och veta vem som bär ansvaret för 

patienter som befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa. Informanterna menar att det kan 

bli tydligare vart gränserna går för vad som är primärvårdens respektive psykiatrins ansvar, 
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eftersom det då hade förbättrad möjligheten att kunna erbjuda patienten korrekt behandling, 

samt att det hade förebyggt att lika många faller mellan stolarna. En annan informant 

beskriver att de riktlinjer som finns idag är otydliga och orealistiska; 

”Vi arbetar efter ett gränssnitt som väldigt otydligt, så det behöver omarbetas. För i 

nuläget så behöver du bara ha en tillräckligt hög funktionsnivå för att tillhöra 

primärvården, och så kan vi inte ha det” (I2) 

5.2.2 Praktiska åtgärder 

Det finns även flera praktiska brister som informanterna upplever skulle kunna åtgärdas för 

att förbättra vårdcentralernas förutsättningar. Framförallt beskrivs möjligheten till 

samverkan som en faktor som behöver förbättras, främst med psykiatrin men även med 

kommunen eller andra samhällsaktörer. Informanterna nämner att samverkan mellan 

primärvården och psykiatrin sker till en viss del idag, men att den är långt ifrån optimal och 

effektiv och därmed behöver förbättras för att förebygga att patienter faller mellan stolarna. 

En informant nämner att förutsättningarna behöver bli bättre för att kunna följa en röd tråd 

genom vårdkedjan, och beskriver vidare att förbättrad samverkan kan vara lösningen till att 

kunna fånga upp de patienter som befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa. Flera av 

informanterna menar att det skulle vara behjälpligt med någon form av gemensamt forum att 

diskutera ansvarsfördelningen eller behandlingsmetoder för de patienter där gränsen är 

otydlig. Genom att ta gemensamma beslut menar informanterna att man hade kunnat 

undvika att patienterna bollas fram och tillbaka. 

”Man hade ju önskat att det kanske fanns ett bättre samarbete med psykiatrin ibland 

[...] hade vi haft ett tydligare samarbete så skulle man ju kunna ha en dialog gällande 

vissa av de här patienterna som ligger mitt emellan” (I1) 

Även tillgång till en psykkonsult och delat patientansvar är förslag på åtgärder som skulle 

kunna förbättra samverkan mellan primärvården och psykiatrin. Informanterna menar att 

psykiatrin inte nödvändigtvis behöver ta över patienterna, utan att de främst behöver hjälp 

med bedömningar och utredningar och att primärvården sedan kan utföra behandlingen.  

”För vissa patienter är det viktigt att bli diagnostiserade och i dessa fall hade jag 

önskat att de snabbare hade kunnat få komma till psykiatrin för en utredning” (I5) 

Informanterna menar att den gruppen patienter som befinner sig i mellanlandet ofta är en 

patientgrupp som återkommer både till primärvården och till psykiatrin, och att då kunna 

föra en dialog aktörerna emellan skulle kunna öka chanserna till att fånga upp dessa 

patienter. Genom att förbättra möjligheten till samverkan menar informanterna att man 

skulle kunna förebygga att patienterna bollas fram och tillbaka och att det slutar med att 

patienten inte får något ordentligt stöd från någon av aktörerna. 
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6 DISKUSSION 

Utifrån de metodologiska val som gjorts under studiens gång samt de resultat som 

framkommit, finns det flera aspekter som kan tänkas vara viktiga att diskutera för att belysa 

vilka studiens styrkor är samt vad som hade kunnat gjorts annorlunda för att studien skulle 

bli bättre. I detta kapitel diskuteras således studiens genomförande samt betydelsen av de 

resultat som framkommit utifrån tidigare forskning och det teoretiska perspektivet.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion kring urval och datainsamling 

Studiens urval har varit hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården, och har blivit 

målstyrt utvalda utifrån att deras professioner möjliggör för dem att ta ställning till och skapa 

sig en uppfattning om ämnet som studien syftar till att undersöka. På grund av det målstyrda 

urvalet har man kunnat undvika att personer som inte har kunnat ta ställning till och skapa 

sig en uppfattning om ämnet har deltagit i studien. Detta menar Kvale & Brinkmann (2014) 

är en styrka, då man tack vare ett målstyrt urval undviker felmarginaler i resultatet som 

missförstånd eller oförståelse. Trots detta finns det dock inget sätt att säkerställa att 

informanterna faktiskt har tillräcklig kunskap och erfarenhet av det berörda ämnet för att 

kunna ta ställning och skapa sig en uppfattning, vilken är en svaghet trots att urvalsmetoden i 

sig är en styrka. En ytterligare svaghet med urvalet är att antalet informanter inte är 

representativt nog för att studien ska anses tillförlitlig. För att öka studiens tillförlitlighet 

hade ett större antal respondenter av varje profession varit nödvändigt. Det hade även 

kunnat tänkas vara en styrka inkludera fler professioner än enbart psykologer och kuratorer i 

urvalet, då detta hade kunnat ge ytterligare nyanser i resultatet. Något som dock talar för 

studiens tillförlitlighet trots det tunna urvalet, är att samtliga informanter upplever i princip 

samma förhindrande faktorer och utvecklingsbehov trots att de alla arbetar vid olika 

vårdcentraler och inte haft möjlighet att diskutera ämnet med varandra innan. Detta kan 

tänkas tyda på att det resultat som framkommit till viss del är tillförlitligt, eftersom 

informanterna styrker varandras upplevelser. 

Avseende datainsamlingen finns det även här faktorer som haft betydelse för studiens utfall. 

Det faktum att intervjuguiden var semistrukturerad och att frågorna var öppna och inte 

ledande menar Bryman (2011) är en styrka som påverkar studiens tillförlitlighet, då 

informanterna inte blivit styrda i någon riktning utan själva fått dela med sig av sina 

erfarenheter så som de upplever dem. Däremot går det att diskutera huruvida frågorna i 

intervjuguiden är ställda på ett sätt så att informanterna förstod vad som avses att 

undersökas. Detta då flera av informanterna ofta gled ifrån problemområdet och målgruppen 

och istället beskrev förutsättningarna för att ge stöd och behandling åt patienter som söker 

vård för psykisk ohälsa i allmänhet och inte specifikt för de patienter som befinner sig i 

mellanlandet. Denna problematik menar Bryman (2011) antingen kan tyda på att det finns 

brister i intervjuguiden eller i missivbrevet som medförde att informanterna inte förstod det 
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ämne som studien syftade till att undersöka, eller att informanterna hade för begränsad 

kunskap eller erfarenhet för att kunna besvara frågorna. Vidare är en svaghet med 

datainsamlingen att den tog lång tid att genomföra, vilket skedde på bekostnad av 

databearbetningen och analysen. De fem intervjuer som genomfördes, genomfördes under 

sammanlagt en 24-dagarsperiod, vilken kan ha orsakat en varierande kvalitet på de olika 

intervjuerna. Detta skulle kunna förklaras med att informanterna tillhör en högt 

arbetsbelastad yrkesgrupp där det är svårt att ställa upp med så kort varsel. Hade tidsramen 

för studien däremot varit längre hade möjligheten till en bättre datainsamling kunnat öka. 

6.1.2 Diskussion kring databearbetning och analys 

Eftersom datainsamlingen drog ut på tiden begränsades möjligheten att bearbeta och 

analysera insamlat data, vilket kan tänkas ha betydelse för studiens utfall. På grund av att 

datainsamlingen skedde på bekostnad av databearbetningen och analysen finns risken att 

något väsentligt har missats eller att någon information har feltolkats, vilket är en svaghet för 

studiens resultat. Hade det funnits möjlighet att genomföra analysen mer noggrant hade 

studiens resultat kunnat bli mer tillförlitligt. Däremot är en styrka för studien att en manifest 

innehållsanalys har använts i studien, eftersom man enligt Kvale & Brinkmann (2014) 

undviker missförstånd i större utsträckning med manifest innehållsanalys än latent 

innehållsanalys, som innefattar mer tolkande. Eftersom den manifesta analysmetoden är mer 

textnära än den latenta kan man således tänkas undvika att missa något väsentligt eller 

feltolka information trots att tidsramen för analysen varit begränsad. 

Avseende kategoriseringen av underkategorierna och huvudkategorierna är en styrka för 

studien att koderna låg till grund för vilka kategorier som växte fram, snarare än att 

kategorierna hade förbestämts eller forcerats att överensstämma med studiens 

frågeställningar. Detta medförde förvisso att underkategorierna och huvudkategorierna inte 

direkt kan besvara studiens frågeställningar men att svaren ändå finns invävda i resultatet. 

Dock framkom underkategorierna utifrån koder som benämnts med betydande ord eller 

fraser för de meningsbärande enheterna, och en svaghet med detta är att det finns risk att 

innebörden av de meningsbärande enheterna har feltolkats och benämnts med en irrelevant 

kod, vilket i sin tur kan medföra att koden hamnar i fel underkategori. Denna risk är särskilt 

stor i denna studie då koderna för underkategorin förhindrande faktorer var relativt lika med 

koderna för underkategorierna organisatoriska åtgärder och praktiska åtgärder. På grund av 

detta dubbelkollades den meningsbärande enheten för varje kod innan de kategoriserades i 

en underkategori för att säkerställa att rätt kod hamnade i rätt underkategori. 

6.1.3 Diskussion kring kvalitetskriterier och etiska ställningstaganden 

I studien har kvalitetskriterierna legat till grund för att avgöra studiens trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att konfirmera. Eftersom studien i olika omfattning 

tagit hänsyn till de olika kriterierna kan det tänkas ha påverkat studiens tillförlitlighet. En 

svaghet med studien är att studiens trovärdighet är begränsad, då studiens deltagare inte haft 

möjlighet konfirmera resultatet. Detta innebär att det inte kan säkerställas att studiens 

resultat är tillförlitligt och korrekt, eftersom det finns risk att information har feltolkats och 
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inte kunnat rättats till, vilket kan påverka dess användbarhet. Däremot är en styrka med 

studien att det inte har legat några antaganden, vare sig personliga eller utifrån tidigare 

forskning, till grund för studien som kan ha kommit att påverka dess resultat. Detta medför 

att de resultat som framkommit inte är vinklade till någons fördel och därmed kan användas 

utan risk för att partiskhet. 

I studien undersöktes hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att ge stöd och 

behandling åt patienter som befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk 

sjukdom samt hur man arbetar förebyggande för att förhindra att dessa patienter faller 

mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin. Det faktum att hälso- och 

sjukvårdspersonal valdes som urvalsgrupp istället för de patienter som faktiskt befinner sig i 

mellanlandet av psykisk ohälsa eller upplever att de har fallit mellan stolarna, grundar sig på 

ett etiskt dilemma. Detta då det ämne som studien syftar till att undersöka kan tänkas vara 

för känsligt att dela med dig av för denna målgrupp, vilket är något som Vetenskapsrådet 

(2002) avråder ifrån. Att istället undersöka denna målgrupps upplevelser av ämnet hade 

kunnat tänkas generera i ett mer djupgående resultat, men eftersom det inte hade varit etiskt 

försvarbart har detta medvetet undvikits.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte grundades på problemområdet att patienter som befinner sig i mellanlandet av 

psykiska besvär och psykisk sjukdom ofta faller mellan stolarna mellan primärvården och 

psykiatrin på grund av att de antingen bedöms vara för sjuka för att få stöd och behandling 

inom primärvården men inte tillräckligt sjuka för att tas emot av psykiatrin. Detta medför att 

dessa patienter bollas fram och tillbaka, inte erbjuds rätt stöd och behandling från någon av 

aktörerna och därmed faller mellan stolarna. Med denna studie var förhoppningen att kunna 

identifiera hur hälso- och sjukvårdspersonalen inom primärvården upplever 

förutsättningarna för att arbeta med denna målgrupp samt vad som eventuellt skulle kunna 

förändras för att förutsättningarna ska förbättras. En ytterligare förhoppning med studien är 

att de resultat som framkommit kan användas i syfte att förbättra vårdcentralernas 

förutsättningar för att tillgodose det åtgärdsbehov som upplevs. Dessa förändringar skulle 

kunna främja möjligheten att kunna tillhandahålla alla patienter som söker vård för psykisk 

ohälsa en jämlik vård, oavsett om man befinner sig i ett mellanland av vad primärvården och 

psykiatrin är avsedda att stödja och behandla. Genom att förbättra förutsättningarna för 

denna patientgrupp kan problemområdet med att patienter faller mellan stolarna tänkas 

förebyggas. Detta är viktigt för att de samhälleliga förutsättningarna ska göra det möjligt för 

alla att ta del av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vilket möjliggör att en god 

folkhälsa kan uppnås. 

Studien resulterade i att både möjliggörande men framförallt förhindrande faktorer kunde 

identifieras, vilket även var de faktorer som låg till grund till de organisatoriska och praktiska 

utvecklingsbehov som upplevs behöver åtgärdas. Trots att primärvården inte ensamma bär 

ansvaret över dessa patienter, utan ansvar även ligger på både psykiatrin, övriga 

samhällsaktörer samt den egna individen, finns det nu tack vare studiens resultat möjlighet 
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att skapa förändring i ett led av kedjan. För att dock lyckat råda bot på problemet kan det 

dock tänkas krävas att förändringar genomförs även i andra led och inte bara inom 

primärvården. Nedan diskuteras resultatet vidare i förhållande till teoretiskt perspektiv samt 

i förhållande till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning samt 

förslag på praktisk tillämpning. 

6.2.1 Tillämpning av teoretiskt perspektiv 

Utifrån studiens resultat har Fayols administrationsteori tillämpats för att förklara hur de 

organisatoriska bristerna som upplevs kan tänkas ha uppkommit samt hur man med hjälp av 

teorin kan åtgärda de brister som finns för att förutsättningarna på vårdcentralerna ska 

förbättras. Det teoretiska perspektivet har tillämpats efter att resultatet vuxit fram och har 

därmed inte legat till grund för varken studiens syfte eller utförande. Detta innebär att teorin 

inte kan ha påverkat hur studiens utfall blivit. Skulle studien däremot ha utformats utifrån 

antaganden kopplade till teorin, skulle studiens resultat kunna bli styrda på ett sätt som inte 

eftersträvats och därför valdes det teoretiska perspektivet efter att resultatet vuxit fram. I 

studien har inte grundkällorna Administration industrielle et générale (1916) och The 

Administrative Theory of the State (1937) till Fayols administrationsteori använts då de var 

svåra att få tag på alternativt var skrivna på franska, och därför användes sekundärkällorna 

Abrahamsson (2009) och Rodrigues (2001) använts eftersom de var mer lättillgängliga. 

Detta är en svaghet för studien då det finns risk att sekundärkällorna har tolkat 

originalkällan på ett sätt som inte är korrekt. 

I studiens resultat påvisas det bland annat att otydliga riktlinjer och bristande möjlighet till 

samverkan mellan primärvården och psykiatrin är faktorer som upplevs förhindra 

vårdcentralernas förutsättningar att ge stöd och behandling åt patienter i mellanlandet av 

psykisk ohälsa. På grund av detta upplevs ett behov av tydligare riktlinjer och en integrerad 

form av samverkan för att vårdcentralernas förutsättningar att ge stöd och behandling åt 

dessa patienter ska förbättras, och därmed kunna förebygga att dessa patienter faller mellan 

stolarna. Utifrån Fayols 14 generella ledningsprinciper skulle detta kunna tänkas tyda på att 

organisationens direktiv och arbetsdelning varit bristfälliga. Detta då otydliga riktlinjer skulle 

kunna tyda på att organisationen inte gett vårdcentralerna tillräckligt enhetliga direktiv och 

bristande möjlighet till samverkan skulle kunna tyda på att arbetsdelningen inom 

organisationen inte fungerar som den borde (Rodrigues, 2001). Utan tydliga riktlinjer och 

möjlighet till samverkan kan arbetet inom organisationen tänkas bli slentrianmässigt, 

ometodiskt och slumpartat, vilket kan påverka kvaliteten på arbetet inom organisationen 

samt medföra att patienter som befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa faller mellan 

stolarna.  

Genom att tydliggöra riktlinjerna och utforma en samverkansform som kan generera i 

förbättrade förutsättningar på vårdcentralerna kan Fayols 14 generella ledningsprinciper 

tillämpas. Rodrigues (2001) menar nämligen att det krävs att organisationen förändrar sitt 

förhållningssätt till de principer som har identifierats som bristfälliga för att bristerna ska 

kunna åtgärdas. På grund av detta skulle det kunna tänkas krävas att organisationen 

förändrar förhållningsättet till sina direktiv och arbetsdelning för att vårdcentralernas 
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förutsättningar ska förbättras. För att skapa enhetliga direktiv krävs det att organisationen 

utformar strategier för att säkerställa att all personal som arbetar med samma typ av aktivitet 

har samma målsättning med arbetet och arbetar utifrån en gemensam plan. För att förbättra 

arbetsdelningen krävs det att organisationen tillåter personalen att genom sina erfarenheter 

utveckla specialiteter snarare än att arbeta utifrån generaliseringsprincipen, där all personal 

ska fördjupa sig i alla arbetsområden (Rodrigues, 2001). Att förändra organisationens 

förhållningssätt till dessa principer skulle kunna tänkas möjliggöra att all hälso- och 

sjukvårdspersonal, både inom primärvården och psykiatrin, arbetar utifrån en gemensam 

målsättning, att strategier utformas för hur det gemensamma arbetet ska bedrivas samt att 

personalen får möjlighet att arbeta samordnat för att dela och utbyta erfarenheter. 

6.2.2 Reflektion kring tidigare forskning 

I enighet med vad flera tidigare forskningsresultat av bland annat Brodaty, et al. (1982), 

Wright (1996), Kilbourne, et al. (2008) och Gask, et al. (2008) har påvisat, så finns det ofta 

svårigheter inom primärvården med att identifiera vilken form av psykisk ohälsa en patient 

lider av samt att organisatoriska faktorer ofta begränsar möjligheten att arbeta med patienter 

som lider av psykisk ohälsa. Detta bekräftas även av resultatet i denna studie då resultatet 

påvisar att det finns flera organisatoriska faktorer som begränsar vårdcentralernas 

förutsättningar samt att det upplevs finns bedömningssvårigheter som försvårar arbetet med 

patienter som lider av psykisk ohälsa. Enligt resultatet behöver dock inte 

bedömningssvårigheterna nödvändigtvis avse svårigheter med att avgöra vilken form av 

psykisk ohälsa en patient lider av, som tidigare forskning påvisat, utan snarare att avgöra 

vem som bär ansvaret för patienten om graden av psykisk ohälsa. Det problemområdet är 

dock inte något som i de föregående litteraturstudierna av tidigare forskning har benämnts, 

utan endast att själva graden av psykisk ohälsa kan vara svår att bedöma, men detta skulle i 

sin tur kunna tänkas orsaka bedömningssvårigheter även vid ansvarsfördelningen. Att hälso- 

och sjukvårdspersonal inom primärvården däremot fel- eller underdiagnostiserat patienter, 

som Brodaty, et al. (1982) nämner är vanligt förekommande i sin studie, är något som även 

skulle kunna tänkas förekomma på vårdcentralerna i Region Sörmland. Detta då resultatet 

påvisar att vårdcentralerna upplever brist på resurser, vilket Brodaty, et al. (1982) nämner är 

den faktor som oftast orsakar felbedömningarna. Dock är det inte möjligt att uttala sig om 

huruvida feldiagnostiseringar faktisk sker inom primärvården i Region Sörmland, eftersom 

detta inte har undersökts, men utifrån vad Brodatys, et al. (1982) forskningsresultat påvisas 

skulle det kunna tänkas troligt att det även förekommer i Region Sörmland.  

Utifrån tidigare forskning avseende diagnostisering av psykisk ohälsa kan det tyckas vara 

problematiskt att psykisk ohälsa är så svårt att upptäcka inom primärvården Brodaty, et al. 

(1982). Detta leder tankarna till vem som egentligen bär ansvaret för att säkerställa att rätt 

diagnos ställs på patienten – borde allmänläkare och psykologer inom primärvården bli 

bättre på att se varningssignaler för psykisk ohälsa, trots att patienten kanske inte ens söker 

vård för psykisk ohälsa, eller ligger ansvaret på individen att tillhandahålla läkaren 

tillräckligt med information om det känslomässiga tillståndet för att kunna göra en korrekt 

bedömning? Oavsett, så kan underdiagnostisering tänkas vara en betydande orsak till att 

människor faller mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin. Detta då det enligt 
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Brodaty, et al. (1982) verkar vara svårt att fastställa exakt vilken grad av psykisk ohälsa 

patienten har och därmed vara svårt att bedöma vilken form av stöd och behandling som är 

bäst lämpad för patienten samt vilken aktör som patenten bör hänvisas till. På grund av detta 

kan det tänkas troligt att patienter med diffusa och svårtydda psykiska symptom blir 

feldiagnostiserade och därmed inte får rätt stöd och behandling. 

Avseende tidigare forskning gällande organisatoriska förutsättningar vid arbete med psykisk 

ohälsa finns det även här flera likheter med studiens resultat. Bland annat bekräftar studiens 

resultat Kilbournes, et al. (2008) åsikt om att det främst är administrativa, ekonomiska och 

kliniska hinder som påverkar hälso- och sjukvårdens förutsättningar att bedriva ett effektivt 

arbete mot psykisk ohälsa. Detta då studien påvisar att det bland annat finns administrativa 

hinder i form av avsaknad av gemensamma journaler mellan primärvård och psykiatri och 

ekonomiska hinder i form av personalbrist. Utöver detta påvisar även resultatet att det 

saknas tydliga riktlinjer för vad som ska innefattas av primärpsykiatrisk vård, vilket är något 

även Gask, et al. (2008) påvisar i sin studie är en faktor som påverkar vårdcentralernas 

förutsättningar.  

Utifrån tidigare forskning avseende organisatoriska förutsättningar vid arbete med psykisk 

ohälsa kan det framförallt tyckas vara problematiskt att de integrerade strategier för hur 

samverkan mellan primärvården och psykiatrin ska bedrivas avseende patienter med psykisk 

hälsa är begränsad. Detta då det kan tänkas rimligt att patienter med komplexa psykiska 

problem ofta hänvisas fram och tillbaka mellan primärvården och den psykiatriska vården, 

och om det inte sker någon samverkan mellan aktörerna är det inte konstigt att dessa 

patienter faller mellan stolarna. Dessutom är, som Gask, et al. (2008) beskriver den, höga 

graden av obestämdhet vid kliniska bedömningar något som även kan tänkas vara 

problematisk. Detta då allt för stora variationer av tillhandahållandet av vårdtjänster kan 

skapa ojämlikheter inom vården för patienter med psykisk ohälsa, och därmed påverka 

patienternas möjlighet till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård. På grund av detta kan 

det tänkas viktigt att man arbetar för att förbättra förutsättningarna på vårdcentralerna för 

att patienter som befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa inte ska riskera att gå miste 

om tillgången till en jämlik hälso- och sjukvård på grund av det inte finns tillräckliga 

samhälleliga förutsättningar för att fånga upp dessa patienter. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning och praktisk tillämpning 

Eftersom denna studie endast har undersökt hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av 

det berörda ämnet utifrån primärvårdens perspektiv, har det varit intressant att även få 

ämnet undersökt utifrån psykiatrins perspektiv. Detta då patienter som befinner sig i 

mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom ofta är en målgrupp som ofta båda 

aktörerna möter. I dagsläget visat därmed resultatet endast ena sidan av myntet, och att 

genomföra samma studie med hälso- och sjukvårdspersonalen inom psykiatrin hade kunnat 

generera i ett mer täckande resultat. 
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För att praktiskt tillämpa de resultat som framkommit i studien krävs det att Region 

Sörmland som organisation tillgodoser de behov, i form av ökade resurser, förtydligade 

riktlinjer och möjlighet till samverkan, som hälso- och sjukvårdspersonalen upplever. Detta 

hade kunnat tänkas förbättra vårdcentralernas förutsättningar att ge stöd och behandling åt 

patienter som befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa samt att förebygga att dessa 

patienter faller mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin. 

7 SLUTSATS 

I studien framkom det att vårdcentralernas förutsättningar att ge stöd och behandling åt den 

patientgrupp som befinner sig i mellanlandet av psykisk ohälsa upplevs som begränsade. 

Trots detta upplever hälso- och sjukvårdspersonalen att de gör sitt bästa för att förebygga att 

dessa patienter faller mellan stolarna. Begränsningarna beror främst på bristande tillgång till 

personal och kompetens inom primärvården, otydliga riktlinjer över ansvarsfördelningen och 

otillräckligt samarbete mellan primärvård och psykiatri, vilket även är de områden som 

upplevs behöver åtgärdas för att förutsättningarna ska förbättras. 
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BILAGA A; MISSIVBREV 

Hej!  

Mitt namn är Daniella Wahlbom och jag är student på folkhälsoprogrammet vid Mälardalens 

högskola i Västerås. Just nu är jag i full gång med att skriva mitt examensarbete på 

kandidatnivå i folkhälsovetenskap och det ämne jag intresserat mig för är psykisk ohälsa. 

Studien genomförs på uppdrag av Region Sörmland som menar att det finns en problematik 

inom hälso- och sjukvården med patienter som söker vård för psykisk ohälsa, som antingen 

bedöms som för friska för att ges stöd och behandling inom psykiatrin eller för sjuka för att 

stödjas och behandlas inom primärvården. Detta medför ofta att dessa patienter faller mellan 

stolarna mellan primärvården och psykiatrin, vilket är problematiskt då dessa människor 

fastnar i mellanlandet av psykiska besvär. På grund av detta syftar min studie till att 

undersöka hur hälso- och sjukvårdspersonal upplever förutsättningarna på vårdcentraler för 

att ge stöd och behandling åt patienter som befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär 

och psykisk sjukdom samt hur förutsättningarna eventuellt kan förändras för att förebygga 

att dessa patienter faller mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin  

För att kunna genomföra min studie behöver jag nu din hjälp! Jag är intresserad av att få 

höra dina upplevelser av vårdcentralernas förutsättningar för att ge stöd och behandling åt 

patienter med psykisk ohälsa. De intervjuer som jag planerar genomföra med 6 stycken 

yrkesverksamma inom primärvården, förväntas pågå i cirka 30 minuter. Intervjuerna 

kommer behövas spelas in med hjälp av mobiltelefon för att underlätta bearbetning av 

materialet, varpå detta sedan kommer att analyseras och utgöra studiens resultat. Allt 

insamlat material kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det endast är jag och 

min handledare som kommer ha tillgång till materialet. Materialet syftar även till att endast 

nyttjas för denna studie och kommer därmed inte användas i andra syften. Allt deltagande i 

studien kommer vara frivilligt och informanten erhåller sig rätten att när som helst avbryta 

sin medverkan i studien om så önskas. Efter att studien är slutfört kommer examensarbetet 

publiceras i databasen diva-portal.org. 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. Tack på 

förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Daniella Wahlbom 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Mejl: dwm16001@student.mdh.se 

Telefon: 0739249711 

Handledare: Camilla Ramsten  

Mail: camilla.ramsten@mdh.se 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

Vårdcentralernas förutsättningar 

1. Hur upplever du att förutsättningarna på vårdcentraler ser ut för att ge stöd och behandling åt 
patienter som befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom?

- Tycker du att det finns tillräckligt med kompetens på vårdcentralerna för att möta problemet? 
- Hur upplever du möjligheterna att identifiera denna målgrupp? 
- Hur upplever du möjligheterna att bedöma vilken form av stöd och behandling denna 

målgrupp kräver samt vilken aktör som är bäst lämpad för detta? 
- Vilka förutsättningar tror/tycker du är de viktigaste inom för att lyckas ge stöd och behandling 

åt patienter som befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom? 
- Vilka svårigheter upplever du att det finns med att ge stöd och behandling åt patienter som 

befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom inom primärvården? 

 

Primärvården och psykiatrin 

2. Hur upplever du att vårdcentralen arbetar för att förebygga att patienter med psykisk ohälsa 
faller mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin? 

- Hur bedömer/avgör ni om en patient med psykisk ohälsa ska behandlas och ges stöd inom 
primärvården eller hänvisas till psykiatrin? Vart går ”gränsen”? 

- Kan du ge något exempel på patientfall som ni brukar hänvisa till psykiatrin? 
- I de fall som ni hänvisar till psykiatrin, sker det då någon samverkan mellan aktörerna 

emellan? 
- Hur kontrollerar ni att patienter som sökt vård inom primärvården men som ni hänvisar till 

psykiatrin verkligen får stöd och behandling? 

 

Förbättringar av vårdcentralernas förutsättningar 

3. Hur upplever du att förutsättningarna på vårdcentraler eventuellt kan förändras för att 
förbättra möjligheten att ge stöd och behandling åt patienter som befinner sig i mellanlandet 
av psykiska besvär och psykisk sjukdom? 

- Vad tycker du skulle krävas för att vårdcentralernas förutsättningar att ge stöd och behandling 
åt patienter som befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom ska 
förbättras? (mer/bredare kompetens, mer resurser, bättre samverkan med psykiatrin?) 

- Vilka styrkor upplever du att primärvården har för att ge stöd och behandling åt patienter som 
befinner sig i mellanlandet av psykiska besvär och psykisk sjukdom? 

- Upplever du att något kan förändras inom primärvården för att förebygga att patienter faller 
mellan stolarna mellan primärvården och psykiatrin? 

 

4. Finns det något mer som du skulle vilja dela med dig av som inte tagits upp ännu? 

 

Tack för din medverkan!



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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