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SAMMANFATTNING 

Bedömningsgruppen för Dagmarpsykoterapi i Jämtland skickade under åren 2000 och 2006 ut 

en enkät till patienter före och efter psykoterapeutisk behandling hos privatpraktiserande leg 

psykoterapeuter. Urvalet var sjukskrivna patienter. Syftet med denna uppsats är att slutföra 

denna enkätstudie som på grund av resursbrist inte bearbetades. Försäkringskassan hade 

beviljat medel för 30 extra psykoterapier där kriteriet var sjukskrivning. Metod för 

utvärdering var en enkät med frågor inom områdena hälsa, vård och läkemedelskonsumtion, 

livskvalitet, socialt stöd och nätverk, boende, arbete, framtiden. Undersökningen var av 

kvantitativ natur och resultatet behandlades statistiskt. En öppen fråga med ”synpunkter” 

behandlades för sig. Resultatet visade en signifikant minskning när det gällde sjukskrivning 

där 7 av 32 patienter återgått i arbete. Patienterna skattade också signifikanta skillnad när det 

gällde upplevelse av livskvalitet. De upplevde sig förbättrade bl a när det gäller den 

kroppsliga hälsan, psykiskt välbefinnande, förmågan att tänka klart och redigt. Patienterna 

upplevde också att kontakten med andra människor förbättrats och att förmågan att vara aktiv 

förbättrats. När det gällde vårdkonsumtion visar resultatet på minskat antal besök hos läkare 

på sjukhus. Läkemedelskonsumtion visade på en minskad förbrukning av smärtstillande 

medel. Resultatet talar i riktning mot att terapeutisk behandling hos leg psykoterapeut är 

verksam när det gäller att minska sjukskrivningstalet samt pekar på behovet av 

psykoterapeutisk kompetens inom primärvården. En begränsning i studien är att kontrollgrupp 

saknades vilket minskar möjligheterna att fastställa direkt kausalitet. 
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1. BAKGRUND 

Som verksam psykolog inom primärvården är en vanlig arbetsuppgift rehabilitering av 

patienter som är sjukskrivna. Denna studie undersöker om en längre tids psykoterapi kan leda 

till ökad återgång i arbete för dessa patienter. 

 

Sedan 1989 har det genom en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet 

funnits möjlighet för enskilda landsting att söka särskild ersättning för rehabiliterings och 

behandlingsinsatser enligt den s k Dagmarreformen. Syftet med Dagmarmedlen var under de 

första åren framförallt att reducera flaskhalsar inom hälso- och sjukvården och tyngdpunkten 

för satsningen skulle ligga inom området rörelseorganens sjukdomar. Under årens lopp har 

sedan syftet successivt utvecklats mot rehabilitering. Detta innebär att återinföra 

långtidssjukskrivna i arbetslivet och till ett i övrigt aktivt liv och därmed förhindra att 

långtidssjukskrivning uppstår. Från 1994 års avtal har denna målsättning varit central, vilket 

medfört en förskjutning från satsningen på rörelseorganens sjukdomar till förstärkningar av 

insatser för att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen. I uppföljning av Dagmaravtalet 

(Strandberg, 1997) framkommer att en målsättning var att passiva utbetalningar från 

socialförsäkringen i form av sjukersättning skulle reduceras med motsvarande belopp som 

utbetalades till rehabiliterings/behandlingsinsatser. Dagmarreformen är omfattande och detta 

arbete fokuserar endast på psykoterapisk behandling. 

 

Enskilda landsting kunde ansöka om medel för psykoterapeutisk behandling förutsatt att man 

upprättade förutsättningar för detta. Tanken var att det var de längre psykoterapierna som 

skulle komma ifråga och att behandlingen skulle ske utanför Psykiatrin. Behandlingen skulle 

vara ett komplement till Psykiatrin. I Jämtland organiserades detta på så sätt att det slöts ett 

avtal mellan psykoterapeutiska föreningen och landstinget. Ett antal psykoterapeuter blev 

knutna till avtalet. Det tillsattes en bedömningsgrupp som tog emot remisserna. Den bestod av 

en psykiater och en psykolog, bägge med psykoterapeututbildning. Antalet remisser översteg 

antalet terapier som kunde beviljas. Varje år var det ca 100 remisser som inkom till 

remissgruppen varav 20 till 25 kunde beviljas.  Vilka som skulle prioriteras bedömdes utifrån 

en klar prioriteringsgrund. Det hade från landstingets företagshälsovård uppmärksammats att 

landstingets egen personal behövde psykoterapeutisk hjälp. De som främst skulle komma 
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ifråga var därför landstingets egen personal, unga personer samt barnfamiljer.  Problematiken 

handlade om lätta och medelsvåra besvär medan de med psykiatriska tillstånd remitterades 

vidare till psykiatrin. Varje patient som beviljades terapi blev beviljad maximalt 60 timmar. 

Endast i undantagsfall kunde fler timmar komma ifråga. De som beviljats psykoterapi 

kontaktades av en psykoterapeut som ingick i avtalet och som utifrån remiss och  personlig 

kontakt hjälpte till att matcha rätt terapeut. År 2003 upphörde avtalet med 

psykoterapeutföreningen och enskilda terapeuter tecknade därefter avtal. I och med detta fick 

patienterna en lista på enskilda terapeuter och fick själv ta kontakt.  

 

Systemet med öronmärkta pengar avseende Dagmarterapier pågick fram till årsskiftet 99/2000 

då öronmärknigen upphörde i hela landet. I Jämtlands läns landsting beslutades att årligen 

fortsätta bevilja medel för Dagmarterapier. Detta fortsatte fram till 2006 då medlen enligt  

beslut överfördes till psykiatrin. På grund av den stora efterfrågan beslutade 

Försäkringskassan i Jämtlands län år 2002 att bevilja projektmedel för ytterligare (förutom det 

årliga anslaget) 30 psykoterapier. Försäkringskassan var intresserad av att se om psykoterapi 

kunde påverka sjukskrivnas återgång till arbetet. Kravet för beviljandet av de extra medlen 

var att de skulle utvärderas. Det är dessa 30 psykoterapier som utvärderas i denna studie. 

(Källa: personlig intervju med psykolog, psykoterapeut Ingrid Holmstöm som medverkade i f 

d bedömnings-gruppen). 

1.1 TIDIGARE FORSKNING 

 

Sedan Dagmarreformens start har en omfattande utvärdering skett genom åren men som inte 

är möjlig att sammanfatta inom detta arbetes begränsning. En del av dessa projekt har riktat 

sig mot att stärka och utveckla psykosocial kompetens i primärvärden. De utvärderingar som 

gjordes visade på ett positivt resultat.  ”Frågan är inte om beteendevetenskapliga resurser skall 

tillföras primärvården utan på vilket sätt, i vilken omfattning och av vilken typ” (Soares, 

1999). 

Det finns inte så många studier som utvärderar ren psykoterapeutisk behandling som skett 

inom Dagmaravtalet. Wilhelmsson och Salander gjorde 1994 en studie av patienters 

upplevelse av psykoterapi. Behandlingen hade skett hos privatpraktiserande psykoterapeuter 

som omfattades av Dagmaravtalet. Alla terapierna var individuella och alla terapeuterna var 

psykodynamiskt inriktade. En enkät skickades ut till alla som mellan 1991 och 1992 fått 

terapi. Bortfallet var 45% vilket enligt författarna är vanligt förekommande i denna typ av 
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studier. Totalt 85% i den svarande gruppen utgjordes av kvinnor och 15 % män, 76% var 

tjänstemän och 75% var offentligt anställda. Medelåldern var 37 år. Totalt 15 personer var 

gift/sambo och 11 ensamstående, 17 hade barn och 9 inga egna barn.  De flesta (90%)  tyckte 

att problemen efter terapins avslut inte fanns kvar alternativt bara till viss del. Nio personer i 

den svarande gruppen valdes ut för en kompletterande intervju. I intervjuerna framkom att i 

de fall problemen till viss del fanns kvar utgjorde det inte något stort hinder längre. När det 

gällde negativa aspekter angav många att själva remissförfarandet var stressande. Det fanns 

ingen självklarhet att remissen skulle godkännas, väntetiden och eventuellt ställningstagande 

till förlängd terapi upplevdes klart negativt. I studien undersöktes ingenting avseende 

sjukskrivning. 

 

Carlsson (1993) gjorde en studie där psykoterapi som skett inom ramen för Dagmarmedel 

genom landstingsbidrag ingick. Under en 3-årsperiod gjordes en totalundersökning av fyra 

geografiska områden inom Stockholms läns landsting. Studien omfattade patienter som gått i 

individuell psykoterapi; en del inom psykiatriska öppenvården, en del i privat terapi med 

landstingsbidrag andra i privat terapi som finansierades genom socialbidrag. Syftet var bl a 

undersöka hur patienterna upplevde utfallet av terapin samt undersöka olika 

sociodemografiska karaktäristika hos patientgrupperna.  Resultatet visade att det var stora 

skillnader mellan patienter inom olika verksamhetstyper. Patienter som gick i psykoterapi 

som finansierades med socialbidrag var de mest problemtyngda. De hade en relativt lång 

problemduration och hade relativt ofta använt psykofarmaka. Det fanns en hög förekomst av 

tidigare sjukskrivning och slutenvård. De var relativt ofta ogifta, utan barn och arbetare. 

Patienter som gick i psykiatrisk öppenvård föreföll vara den socialt bäst fungerande gruppen. 

De var relativt ofta gifta/sambo, hade barn och var tjänstemän på mellannivå. Patienter som 

gick hos privat terapeut hade oftare en längre problemduration än öppenvårdspatienterna men 

hade relativt sällan använt psykofarmaka, varit sjukskrivna eller slutenvårdats. De var relativt 

ofta gifta/sambo, hade egna barn och var lägre tjänstemän. 

 

Finansieringsformen och verksamhetstypen hade betydelse för urvalet av patienter och hur 

terapin lades upp. Men det såg inte ut att ha betydelse när det gäller hur patienterna upplevde 

terapin. Psykoterapi efterfrågades mest av kvinnor i åldern 19 till 44 år. I geografiska 

områden med hög andel tjänstemän efterfrågades terapi i högre utsträckning. Den 

landstingsbidragsfinanserade privata verksamhetsformen var den mest strukturerade när det 

gällde ramar t ex längd. Den socialbidragsfinanserade typen skiljde sig då det relativt sällan 
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gjordes någon överenskommelse avseende terapins längd. Terapeuter som tog emot patienter 

inom den landstingsbidragsfinanserade typen var de mest välutbildade. Terapier omfattande 

mer än 100 timmar var de vanligaste. Det fanns en skillnad mellan olika verksamhetstyper. 

De som gick i socialbidragsfinanserad terapi gick i större utsträckning mer än 100 timmar. 

Inom landstingsbidragsfinanserade terapi var den vanligaste längden 61 till 100 timmar samt 

inom psykiatrisk öppenvårdsmottagning 13 till 30 timmar.  

 

Resultatet visade att 67% av de 147 patienter som intervjuades upplevde ett positivt utfall och 

33% ett negativt.  Av de som skattade ett positivt utfall upplevde 87% att terapin hade stor 

betydelse. Ur gruppen som skattade ett negativt utfall var det 13% som tillskrev terapin 

betydelse för detta. Patientens ålder och civilstånd hade betydelse. Det var större sannolikhet 

för ett positivt utfall om patienten var yngre och gift/sambo. Terapins upplägg eller 

verksamhetstyp hade ingen påvisbar betydelse för utfallet. Psykofarmakakonsumtionen och 

andel i behov av sluten vård minskade efter behandling. Av gruppen som skattade ett positivt 

utfall fanns den en förbättring i total livskvalitet. Upplevelsen av relationer till partner, vänner 

och barnen upplevdes förbättrade, liksom när det gällde engagemang, självsäkerhet, 

självförverkligande och känsloläge.  

 

Den administrativa hanteringen och dess betydelse diskuteras i studien. Genom 1989 års 

Dagmaravtal skulle komplikationer som förhindrade ett effektivt utnyttjande förhindras men 

skapade istället nya problem. T ex urvalsförfarandet väckte kritik. 

 

Majoriteten erhöll terapi som baserades på psykodynamisk grund. Endast 5 av 235 erhöll 

beteende- eller hypnosterapi. Denna bild stämmer enligt Carlsson med Socialstyrelsens 

inventering av psykoterapiutbudet (SOU1992:37) som konstaterade att det fanns en 

likriktning i hela landet och att det var önskvärt med en ökad variation av psykoterapiutbudet. 

Det noterades att systematisk korttidsterapi förekom i mycket begränsad omfattning. Denna 

ställer dock krav på terapeutens kompetens och patientens jagresurser. Det framkom i 

diskussionen att begränsade resultat men med kortare och billigare insatser för fler patienter 

kunde ställas mot dyrare behandling för färre patienter men med möjlighet till mer 

genomgripande resultat. Ekonomins betydelse som styrinstrument påtalades när det gäller 

framtida satsning på psykoterapi.  
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Psykoterapiforskning under senare delen av 1900- och början av 2000-talet vittnar om att det 

skett en tyngdförskjutning från den psykodynamiska inriktningen mot kognitiv 

beteendeinriktad psykoterapeutisk metod, samt en riktning mot korttidspsykoterapier. I 

debatten kring olika psykoterapiers effektivitet framhävs vikten av att behandlingen ska vara 

evidensbaserad. I SBU:s rapport 2004 om depressionssjukdomar anser man det belagt att 

psykoterapi är likvärdig eller bättre än medicinsk behandling. Den behandling som åsyftas är 

övervägande kognitiv terapi eller beteendeinriktad terapi. Även i SBU:s rapport om 

behandling av ångest (2005) framhåller vikten av evidens och kognitiv eller beteendeinriktad 

terapi rekommenderas. I de Nationella riktlinjerna för vård av depression och ångest som kom 

2010 har man lyft fram studier som med hjälp av vedertagna vetenskapliga metoder visat att 

även psykodynamisk psykoterapi har effekt vid behandling av medelsvåra och svåra 

depressioner. 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Studien syftar till att slutföra den utvärdering som påbörjats av Bedömningsgruppen för 

Dagmarpsykoterapier i Jämtlands län. Frågeställningen är om psykoterapi är en verksam 

metod för att underlätta återgång i arbete.  
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3. METOD 

För att besvara frågeställningen genomfördes en enkätstudie vid terapistart och vid 

terapiavslut.  

 

Undersökningsgrupp 

Totalt beviljades och påbörjade 108 patienter under år 2000 till 2002 psykoterapi enligt 

Dagmaravtal i Jämtlands län. Av dessa valdes 37 personer ut som vid terapistart var 

sjukskrivna. Uppföljningsenkät skickades ut till dessa från maj 2002 till mars 2006 efter 

avslutad terapi. I gruppen sjukskrivna var 81% var kvinnor och 19% var män. Medelåldern 

var 42.5 år med en spridning från 21 till 54 år.  Totalt 28 personer bodde tillsammans med 

egna eller makes/sambos barn och 4 personer var ensamboende vid behandlingens start. 

 

Bortfall 

Av de 37 personer som uppfyllde kriteriet sjukskriven vid terapins början var det 5 personer 

som trots påminnelse inte svarade, dvs bortfallet var 13.5 %.  

 

Enkät 

Enkäten innehöll frågor kring hälsa, vård och läkemedelskonsumtion, livskvalitet, socialt 

stöd/nätverk, boende, arbete, framtiden samt frågor avseende kön, ålder, utbildning, barn och 

kommuntillhörighet. Det fanns också möjlighet att lämna kommentarer under ”övriga 

synpunkter” (v g se bilaga 1). 

 

Databearbetning 

Data har analyserats i SPSS.  Icke parametriska metoder har använts, på nominal nivå Mc-

Nemar test och på ordinal nivå Wilcoxon test. Vald signifikansnivå p =<.05. 

 

Etiska överväganden 

Enkätstudien påbörjades av bedömningsgruppen för Dagmarpsykoterapier men bearbetades 

inte på grund av resursbrist. De enkäter som skickades ut var kodade med nummer och 

patienterna gick inte att identifiera. I denna studie har det inte varit möjligt identifiera enskilda 

patienter. 
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4. RESULTAT  

I alla tabeller är n = 32 om inte annat anges. 

 

Tabell 1. Sysselsättning (%) 

 

 

Resultatet visar att arbetslösheten minskat, andelen egen företagsamhet ökat liksom andelen 

studerande. Andelen som förtidspensionerats hade ökat från 0% till 10%. 

 

Tabell 2. Utbildning (%) 

 

 

Resultatet visar att övervägande delen har en högskoleutbildning. Det finns en tendens till 

ökning av utbildningsnivån efter behandling. 

 

Tabell 3. Boende (%) 

 Före Efter 

Bor ensam 12.5  9.4 

Bor med make/make med eller utan barn 50.0 65.6 

Bor med eget/sambos barn 37.5 25.0 

 

Resultatet visar att övervägande delen bor med make och barn. 

 

 

 Före Efter 

Anställd 59.4 50.0 

Eget företag 6.3 13.3 

Arbetslös 28.1 16.7 

Studerande  6.3 10.0 

Förtidspension  0 10.0 

 Före Efter 

Folkskola, grundskola eller motsv 3.1  0 

Gymnasie- eller yrkesutbildning 1-2 år 15.6  6.3 

Gymnasieutbildning eller motsv 3-4 år 15.6 12.5 

Examen från universitet eller högskola 62.5 75.0 

Annan utbildning 3.1  6.3 
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Tabell 4. Kommuntillhörighet (%) 

 

 

 

Resultatet visar att övervägande andelen bor i Östersund. När det gäller Åre och  Strömsunds  

kommun var det 0% från bägge. 

 

I följande tabeller anges antal personer om inte annat anges. 

 

Tabell 5. Sjukskrivning 

Sjukskrivning Före  Efter  Sign 

                Ja 32 25 p=.016 

                Nej   0  7  

 

Resultatet visar ett signifikant utfall, dvs att fler var sjukskrivna före behandling än efter. 

Av dessa 7 var 5 kvinnor och 2 män och medelåldern var vid terapins start 45 år. Fem 

patienter hade gått i psykodynamisk terapi och 2 i kognitiv psykoterapi. 

 

Tabell 6. Vårdkonsumtion 

Vårdkonsumtion  Före  Efter Sign 

Läkare på sjukhus Nej 24 27 p=.045 

 Ja, en gång  7  4  

 Ja, flera ggr  1  1  

Läkare på hälsocentral Nej 12 16 ns 

 Ja, en gång 14 13  

 Ja, f lera gånger  6  3  

Kontaktat distriktssköterska Nej 28 28 ns 

 Ja, en gång  4  4  

Kontaktat sjukvårdsupplysning Nej 27 29 ns 

 Ja, en gång  2  3  

 Ja, flera gånger  2  0  

 Före Efter 

Berg 3.1 6.5 

Bräcke 3.1 3.2 

Härjedalen 6.3 3.2 

Krokom 12.5 16.1 

Ragunda  6.3  6.5 

Östersund 68.8 64.5 



11 

 

Kontaktat sjukgymnast Nej  23 25 ns 

 Ja, en gång  1  2  

 Ja, flera gånger  8   5  

 

Resultatet visar ett signifikant resultat, dvs  färre besök/kontakter med läkare på sjukhus efter 

avslutad behandling. Resultatet visar även på ett signifikant resultat när det gäller 

besök/kontakter med psykolog eller psykoterapeut vilket torde vara ett resultat av att terapin 

avslutats. Vårdkonsumtion avseende besök/kontakt med läkare på hälsocentral, 

distriktssköterska, sjukvårdsupplysning eller sjukgymnast visade inte på någon skillnad före 

och efter behandling.  

 

Tabell 7. Läkemedelskonsumtion   

Smärtstillande  Före Efter Sign 

 Nej 14 19 p=.046 

 Ja, tillfälligt 14 12  

 Ja, regelbundet  4  1  

 

Resultatet visar på signifikant resultat när det gäller förbrukningen av smärtstillande medicin 

som minskat efter avslutad behandling. Det förelåg ingen skillnad när det gäller följande 

mediciner: Blodtryckssänkande, astma/allergi, nervlugnande, antidepressiva och 

magsårsmedicin. Ingen skillnad förelåg heller när det gäller naturläkemedel och ”annan 

medicin” (v g se bilaga 2). 

 

Upplevelse av livskvalitet  

 

Tabell 8. Kroppslig hälsa 

 Före  Efter Sign 

Mycket bra  0  3 p=.005 

Bra  8 15  

Varken eller 11  8  

Dålig 11  6  

Mycket dålig   1  0  

 

Resultatet visar att patienterna skattar en signifikant förbättring vad gäller kroppslig hälsa.  
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Tabell 9. Psykisk hälsa 

 Före Efter Sign 

Psykiskt välbefinnande   p=.000 

Mycket bra  1  5  

Bra  4 17  

Varken eller  9  7  

Dåligt 15  3  

Mycket dåligt  3  0  

Upplevelse av meningsfullhet   p=.000 

Mycket meningsfullt  0  6  

Meningsfullt 13 22  

Varken eller 14  4  

Meningslöst  5 0  

 

Resultatet visar att patienterna skattar signifikant förbättring i psykiskt välbefinnande och 

upplevelse av meningsfullhet. 

 

Tabell 10. Socialt liv 

 Före Efter Sign 

Kontakt med andra människor   p=.000 

Mycket bra  1  2  

Bra  8 23  

Varken eller  8  4  

Dåligt 12  2  

Mycket dåligt  3  1  

Upplevelse av samboliv    ns 

Mycket bra  4  7  

Bra 12 15  

Varken eller  9  4  

Dåligt   2   2  

 

Resultatet visar ett signifikant resultat avseende kontakten med andra människor som 

förbättrats efter behandlingens slut. För de som var sambo, 29 personer före behandling och 

28 personer efter, förelåg ingen signifikant skillnad. 
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Tabell 11. Funktioner 

 Före Efter Sign 

Förmåga tänka klart och redigt   p=.000 

Mycket bra  1  5  

Bra  9 18  

Varken eller  9  6  

Dåligt 10  3  

Mycket dåligt  3  0  

Förmåga vara aktiv   p=.016 

Mycket bra  1  2  

Bra  7 12  

Varken eller 10  9  

Dåligt 11  7  

Mycket dåligt  3  0  

Kan lösa problem och svårigheter   p=.023 

Ja, oftast  4 15  

Ja, ibland 21 16  

Nej  5  1  

 

Resultatet visar på ett signifikant resultat där personerna skattade förmågan tänka klart och 

redigt, förmågan vara aktiv och problemlösningsförmåga som förbättrad jämfört med före 

behandling. 

 

Tabell 12. Ekonomisk situation 

 Före Efter Sign 

Bra 10 13 ns 

Varken eller 10 10  

Dålig  8  5  

Mycket dålig  4 3  

 

Resultatet visar inte på någon signifikant skillnad när det gäller upplevelse av sin ekonomiska 

situation före och efter behandling. 
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Övriga synpunkter 

Frågan under ”övriga synpunkter” behandlades för sig. Resultatet presenteras som ett 

sammandrag utifrån positiva, neutrala och negativa kommentarer.  Enkät 1 och 2 presenteras 

var för sig. 

 

Enkät 1: 

Positiva kommentarer:  

”Jag tycker det är positivt att ni utvärderar verksamheten och att jag har fått chansen att gå i 

Dagmarterapi.” 

”Hoppas ju förstås att allt är bättre om två år men just nu är inga förändringar i sikte. Utan 

terapin hade jag inte hållit mig flytande, den betyder mycket.” 

”Jag har precis börjat just börjat min terapi och fått mycket bra stöd och förhållande till min 

terapeut.” 

”Jag är mycket tacksam för den hjälp jag får genom ”Dagmarpengarna”. Jag ser det som ett 

bra stöd och hjälp att bli återställd och ”arbetsduglig” och fungera som förälder.” 

 

Neutrala kommentarer:  

”Önskar få ta del av utvärderings resultatet (2 pat).” 

”Angett deltid sjukskriven.” 

 

Negativa kommentarer: 

”Svårt att få en lista på 11 okända psykoterapeuter. Återinför ”rådgivningen” avseende val av 

terapeut.” 

”Det tog lång tid (mycket lidande under denna tid) att veta att man blivit antagen i kön och 

sedan att stå i kö. Dyrbar tid för mig/familjen/samhället.” 

 

Enkät nr 2: 

Positiva kommentarer: 

”Tack för att jag fick denna möjlighet att gå på kognitiv terapi då det mesta kändes 

bedrövligt.” 

”Psykoterapi har för mig fungerat på ett tillfredsställande och bra sätt. Det har fört med sig att 

mitt självförtroende och egenvärde ökat. Jag känner att jag vågar mera och har lättare för att 

se mig själv och mina egna behov nu, vilket för mig var i det närmaste omöjligt innan. 

Mycket bra att denna chans till psykoterapi finns.” 
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”Den psykoterapi jag genomgick hos psykodynamisk terapeut var en fullträff. Tack vare 

terapin har jag lyckats komma ifrån 3 ½ års sjukskrivning. Till en ny och bättre plattform.” 

”Den psykoterapi jag fick har betytt oerhört mycket för mig. Den betydde en vändpunkt i mitt 

liv. Jag önskar att fler med panikångest, ångest, depression fick denna hjälp- kognitiv 

psykoterapi.” 

”Har fått en bättre förståelse för hur mitt liv har gestaltat sig och kunna gå vidare genom 

psykodynamisk a samtalsterapin.” 

”Utan min psykoterapi hade jag mått mkt sämre. Den har varit min livlina helt enkelt. Nu har 

jag ingen samtalspartner och det märks psykiskt. Ibland önskar jag mig även medicin men en 

samtalspartner är nog det viktigaste. Hoppas ändå att jag får mindre värk i kroppen. Kan bli 

rörligare hitta en partner.” 

”Idag är jag ”tacksam” att jag blev sjuk. Jag var tvungen att stanna upp, ta tag i mitt liv och 

rensa ut ”gammal skit”. Psykoterapin är det bästa jag gjort i hela mitt liv, nu är jag för första 

gången en hel människa som kommit i kontakt med alla mina känslor. Jag har funnit det jag 

alltid sökt – mig själv.” 

”Psykoterapin var verkligen givande och värdefull, den har hjälpt mig mycket och jag är 

väldigt tacksam för att jag erbjöds den möjligheten.” 

”Utan psykoterapi hade jag varit mycket sämre (kanske under isen). Tack för att jag fick 

Dagmarterapi.” 

 

Neutrala kommentarer: 

”Bra att ni följer upp med enkäter (2pat).” 

”Önskvärt få ta del av utvärderingsresultatet.” 

”Borde vara fler alternativ under arbete själv är jag långtidssjukskriven och arbetslös men gör 

sedan ett drygt halvår arbetsrehabilitering. ” 

”Det skulle kännas bra med ett uppföljningssamtal.” 

”Svårt fylla i kryssen, värdera.” 

”Punkt nr fem ”livskvalitet” är svår att svara på. På vilket sätt ska jag jämföra? Med mig själv 

när jag var som sjukast och mådde som sämst eller med andra ”friska människor”. ” 

 

Negativa kommentarer: 

”Det var synd att det tog lång tid från ansökningsdatum till beslut. Men jag är trots det mycket 

nöjd.” 
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”Jag mår bättre sedan jag fått veta att jag har diskbråck och förslitningsskador i ryggen. Är 

inte inbillningssjuk som distriktsläkare har påstått och nonchalerat min ständiga värk i 20 år. 

Det har knäckt mig mer än värken. Att bli förminskad som människa av läkare som är i 

maktposition. ” 
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5. DISKUSSION 

  

Resultatet talar i riktning mot att psykoterapisk behandling hos leg psykoterapeut är verksam 

när det gäller att komma tillbaka till arbete. Det var betydligt fler som sökte psykoterapi än 

som kunde komma ifråga. Det fanns klara direktiv att landstingets egen personal skulle 

prioriteras vilket kan förklara att så hög andel som 62.5% har högskoleutbildning. Det kan 

vara så att psykoterapi har efterfrågats mer av personer med högre utbildning. Det handlar om 

en patientgrupp med lätta till medelsvåra besvär där de med svårare problem med psykiatriska 

problem hänvisats till psykiatrin. Bland landstingets personal kan det vara så att högre 

utbildning medför ökad kunskap att ta sig fram i vården och få hjälp. Det var fler kvinnor än 

män som sökte Dagmarterapi. Detta sammanfaller med tidigare studier. En hög andel var 

boende i Östersunds kommun. Jämtland är ett glesbygdslän med långa avstånd. Strömsund 

och Åre kommun saknas helt. Någon entydig förklaring till detta kan inte ges. Avstånden är 

en sak men också  ”kulturella” faktorer samt kunskap om möjligheten hos remittenterna. 

Hälften av Jämtlands befolkning bor i Östersunds kommun vilket gör det naturligt att fler 

remitteras. 

 

Resultatet visar också att livskvaliteten förbättrats ur flera olika aspekter. Det finns ett 

signifikant resultat avseende upplevelsen av hela livssituationen till det bättre efter 

behandling. Resultatet sammanfaller med Carlsson studie från 1993.  Där upplevde gruppen 

som skattade ett positivt utfall en förbättring av livskvaliteten ur flera aspekter.  Eftersom en 

stor andel bodde med barn är detta något som borde påverka hela familjesituationen. Flera 

uttryckte stor tacksamhet över att ha fått den här möjligheten, samtidigt som flera har påtalat 

det långsamma systemet där det tog tid att få remissen beviljad vilket upplevdes som psykiskt 

påfrestande. Detta framkom även i den studie som Wilhelmsson och Salander gjorde 1994.  

  

När det gäller vårdkonsumtion fanns det en skillnad efter behandling, att det var färre besök 

hos läkare på sjukhus (förutom besök hos psykolog/psykoterapeut).  I övrigt var det ingen 

skillnad när det gällde andra vårdgivare. Det fanns ingen åtskillnad i enkäten mellan besök 

med anledning av psykiska besvär eller fysiska. Eftersom undersökningsgruppen inte primärt 

var psykiatriska patienter kan det vara så att man mådde bättre helt enkelt. Detta bekräftas av 

ett signifikant resultat avseende upplevelse av sin kroppsliga hälsa till det bättre efter 

behandling. Ett intressant fynd är att förbrukningen av smärtstillande medicin har minskat. 
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Någon enkel förklaring finns inte men kan höra ihop med ett förbättrat allmäntillstånd. 

Förbrukningen av antidepressiv förändrades inte, det var en tredjedel både före och efter som 

använde detta. Inte heller förbrukningen av nervlugnande förändrades men det var också så att 

det användes av bara några få patienter. Enligt de nationella riktlinjerna för vård av depression 

och ångest (2010) så har man uppmärksammat dålig effekt av antidepressiv medicinering och 

förespråkar samtalsbehandling vid lätta och medelsvåra tillstånd.  

 

En intressant aspekt är att utbildningsnivån ser ut att ökat något efter behandling, då hela 75% 

hade högskoleexamen. Detta återspeglades även när det gäller sysselsättning. Fler var 

studerande och egna företagare och färre var anställda och andelen arbetslösa såg ut att ha 

minskat. Livskvaliteten hade ökat vilket kan ha medfört ökad energi att genomföra 

livsförändringar. En annan noterbar aspekt är att andelen som är förtidspensionerade har ökat 

från 0% till 10% (3 patienter). Det kan vara värt att komma ihåg att enkäten fylldes i före de 

nya sjukskrivningsreglerna trädde i kraft. I dagens läge är det inte säkert att detta hade skett.  

 

Som psykolog inom primärvården togs erbjudandes om att avsluta denna undersökning 

tacksamt emot som ett led att avsluta en steg 2 psykoterapeututbildning med en uppsats. 

Resultatet visar att möjlighet att kunna remittera patienter till längre psykoterapeutisk 

behandling är både önskvärt och ger resultat inte bara när det gäller att komma tillbaka till 

arbetslivet utan också helhetssituationen. Detta inkluderar både kroppslig och psykisk hälsa 

samt social förmåga. Detta styrker behovet av psykoterapeutisk kompetens av leg 

psykoterapeut inom primärvården. Resultatet pekar mot att det inte är metoden som är av 

avgörande betydelse för resultatet. Det var 7 patienter som efter behandling hade återgått till 

arbete på heltid. Ett antal hade återgått på deltid men medräknades inte i resultatet. Fem 

patienter hade gått i psykodynamisk terapi och två i kognitiv terapi. En faktor som Carlsson 

(1993) tog fasta på är behovet av adekvata bedömningar där bl a socialsekreterare saknade 

psykoterapeutisk kompetens. Om man tittar på det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv torde 

kostnaden för psykoterapi bli låg jämfört med fortsatt sjukskrivning och stödåtgärder. Det är 

samtidigt en vinst för individen i form av bättre hälsa, livskvalitet och minskad upplevelse av 

utanförskap. 

      

En begränsning när det gäller detta arbete är att kontrollgrupp saknas och att det därmed finns 

begränsningar vad gäller slutsatser om direkt kausalitet. För flera patienter pågick också 

psykoterapierna över relativt lång tid varför flera andra faktorer än just psykoterapi kan ha 
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bidragit till utfallet. Det har inte heller varit möjligt att kontrollera materialets tillförlitlighet 

då studien har skett anonymt, dvs enkäterna var avidentifierade och man hade inte tillgång till 

remisserna. Ytterligare en begränsning är en del brister i enkätens svarsalternativ då frågorna 

om symtom och besvär inte gick att utvärdera eftersom frågorna överlappade varandra. Det 

var en styrka i studien att det fanns en öppen fråga där delvis ny information framkom. Det 

var slående vilket värde patienterna tillskrev terapin och den tacksamhet de uttryckte, vilket 

också troligen bidrog till den ovanligt hög svarsfrekvensen och det stora intresset för studien.  
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Bilaga 1 - Enkät 

      FRÅGOR OM DIN HÄLSA 

 

1. Är Du sjukskriven i dag (hel eller deltid)? 

□  Ja 

□ Nej 

 

2. Har Du under de senaste tre månaderna haft något/några av följande 

besvär/sjukdomar/symtom? 

 Nej Ja, 
lätta 

Ja, 
svåra 

Någon 
gång 

Nästan  
hela  
tiden 

Värk i skuldror, nacke eller axlar      
Ryggsmärtor, höftsmärtor eller ischias      
Värk eller smärtor i händer, armbågar, 
ben, 
knän  eller  fötter 

     

Högt blodtryck      
Ont i huvudet      
Ängslan, oro eller ångest      
Snuva, förkylning  eller influensa      
Trötthet      
Sömnproblem      
Värk i magen      
Allergi/Astmabesvär      
Andra besvär      

 

 

 

 

  VÅRD OCH LÄKEMEDELSKONSUMTION 

 

3.Har Du under de senaste tre månaderna för egna sjukdomar/besvär ringt, besökt 

eller fått besök av……. 

 

 Nej Ja, en gång Ja, flera  
gånger 

Läkare på hälsocentral    
Läkare inom länssjukvården    
Distriktssköterska    
Sjukgymnast    
Psykolog/psykoterapeut    
Sjukvårdsupplysning/rådgivning    
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4. Har Du under de två senaste veckorna använt något av följande läkemedel 

eller preparat? 

Sätt ett kryss på varje  rad! 

 

 Nej Ja , tillfälligt Ja, regelbundet 
Blodtryckssänkande   medicin    
Medicin mot astma/allergi    
Smärtstillande  medel    
Nervlugnande  medicin    
Antidepressiv  medicin    
Magsårsmedicin    
Naturläkemedel    
Annat    

 

 

  LIVSKVALITET 

5. Hur är Ditt liv nu för tiden? 

Kryssa för ett alternativ på varje rad! Krydda för sidoalternativet ”Jag lever ensam” om  

Du inte lever i ett sambo/familjeförhållande!  

 

 Mycket 
bra 

Bra Varken 
eller 

Dålig/t Mycket 
dålig/t 

Min kroppsliga hälsa      
Mitt psykiska välbefinnande  är      
Min förmåga att tänka klart och redigt är      
Mitt liv i kontakt med andra människor är      
Mitt sambo/familjeliv är      
                                          □ Jag lever ensam      
Jag kan hålla i gång och vara aktiv      
Min ekonomi är      
Hela mitt liv är      
      

 

6. Brukar Du kunna finna en lösning på problem och svårigheter, som andra 

finner hopplösa? 

 

□ Ja, oftast 

□ Ja, ibland 

□ Nej 

 

7. Brukar Du känna att Ditt dagliga liv är en källa till personlig tillfredsställelse? 

 

□ Ja, oftast 

□ Ja, ibland 

□ Nej 
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  SOCIALT STÖD/NÄTVERK 

 

8. Har Du under de 12 senaste månaderna mer eller mindre regelbundet deltagit 

i aktiviteter tillsammans med flera andra? Det kan t ex vara sport, musik/teater  

studiecirkel, sångkör, syförening, politisk förening, religiös sammans i organiserad 

eller 

oorganiserad form. 

 

□ Nej 

□ Ja   

 

Hur ofta? 

  □ Flera gånger i veckan  

  □ Någon gång per vecka 

  □ Någon gång per månad 

  □ Mer sällan 

 

 

 

  BOENDE 

 

9. Bor Du ensam eller tillsammans med någon? 

 

□ Jag bor ensam i min bostad eller är inneboende 

□ Jag bor med make/maka/sambo med eller utan barn 

□ Jag bor med eget/sambos barn 

□ Jag bor med föräldrar/syskon 

□ Jag bor med någon annan (släktingar, kompisar mfl) 

 

 

 

  ARBETE 

 

□ Anställd 

□ Egen företagare 

□ Arbetslös 

□ Studerande 

□ Hemmafru/hemmaman 

□ Förtidspensionerad 

 

 

 

  FRAMTIDEN 

 

11. Tror Du att något av följande förhållanden är bättre eller sämre om två år? 

Sätt ett kryss på varje rad! 

 

 Mycket  
bättre 

Bättre Oföränd- 
rad/t 

Mycket 
sämre 

Sämre 
 

Din ekonomi är       
ditt allmänna hälsotillstånd är      
Ditt psykiska välbefinnande är      
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 NÅGRA  FRÅGOR  OM  DIG  SJÄLV 

 

12. Vad har Du för utbildning? Ange bara högst avslutade utbildning! 

 

□ Folkskola, grundskola, flickskola eller motsvarande 

□ Gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, 1-2 år 

□ Gymnasieutbildning eller motsvarande, 3-4 år 

□  Examen från universitet eller högskola 

□  Annan huvudsaklig utbildning, nämligen________________________________ 

 

 

 

13. Hur många barn (egna eller sambos) vistas minst halva tiden i Ditt hushåll? 

□ Inga barn 

 

_________ barn i åldrarna___________________________________ 

 

14. Ålder________ 

 

15. Kön 

 

Man________ 

 

Kvinna______ 

 

 

16.Kommun 

 

Berg □    Bräcke □    Härjedalen □    Krokom □    Ragunda □  Strömsund □ Åre □ Östersund 

□ 

 

 

17. Övriga synpunkter 
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Bilaga 2 – Övriga Resultat 

Tabell  1: Besvär senaste 3  månaderna: 

 

  Nej Ja, lätta Ja, svåra  Någon gång Mest hela tiden  

Värk i skuldror, nacke, Före   9 13  5  0  5 

axlar Efter  9  8  5  3  6 

Ryggsmärtor, höft- Före 14 10  1  4  2 

smärtor, ischias Efter 14 10  3  3  1 

Värk i händer, armbågar Före 14 10  3  2  3 

ben, knän, fötter Efter 13  6  4  6  2 

Högt blodtryck Före 26  3  1  0  2 

 Efter 26  2  1  1  1 

Ont i huvudet Före  6 12  1 10  3 

 Efter  5  9  1 13  3 

Ängslan, oro,ångest Före  4 14  4  4  6 

 Efter  8 12  2  7  2 

Snuva, förskylning, Före 18  7  2  3  2 

influensa Efter 15  9  2  4  1 

Trötthet Före  1 13  7  1 10 

 Efter  4 10  3  8  6 

Värk i magen Före 20  6  1  3  2 

 Efter 24  5  1  0  1 

Allergi/astma Före 20  5  0  5  2 

 Efter 22  8  0  1  0 

Andra besvär Före 19  5  2  2  2 

 Efter 25 4  1  1  1 

Sömnproblem Före  7 13  6  5  1 

 Efter 13  7  2  8  1 
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Tabell 2: Läkemedelskonsumtion: 

    

Blodtryckssänkande medicin   Före Efter  

 Nej 29 28 ns 

 Ja  3  4  

Astma/allergi medicin     

 Nej 26 26 ns 

 Ja tillfälligt   5  4  

 Ja, regelbundet  1  2  

Nervlugnande medicin     

 Nej 30 28 ns 

 Ja, tillfälligt  2  3  

 Ja, regelbundet  0  1  

Antidepressiv medicin     

 Nej 22 22 ns 

 Ja, tillfälligt  0  1  

 Ja, regelbundet 10  9  

Magsårsmedicin     

 Nej 29 32 ns 

 Ja, tillfälligt  3  0  

Naturläkemedel     

 Nej 23 22 ns 

 Ja, tillfälligt  3  2  

 Ja, regelbundet  5  8  

Annan medicin     

 Nej 23 22 ns 

 Ja, tillfälligt  3  2  

   5  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


