
Department of Medicine and Health Sciences  
Linköping University Medical Dissertations No. 1047 

 
Resultat av konsultationer hos allmänläkare 

 
Annika Andén 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva‐18483 
 
Patienters  besök hos  allmänläkare  kan handla  om det mesta mellan  födelse 
och  död.  Det  är  svårt  att  finna  bra  sätt  att  mäta  resultat  av  en  så  bred 
verksamhet  som  allmänmedicin.  Det  är  lättare  att  mäta  och  värdera  hur 
vården utförs. I takt med att vård allt mer betraktas som en vara har industrins 
metoder att värdera  resultat överförts  till vård.  I kvalitetsmått  som används 
för  att  mäta  och  värdera  allmänmedicin  ligger  tyngdpunkten  på  att  mäta 
vårdens omständigheter och hur den utförs, inte på vad vården leder till. 
Denna  avhandling  handlar  om  resultatet  av  allmänläkarens  arbete.  Vilka 
begrepp används av patienter och av allmänläkare för att beskriva resultat av 
konsultationer?  Upplever allmänläkare och patienter resultat på samma sätt? 
Hur  vanligt  är  det  att  patienter  respektive  allmänläkare  upplever  olika 
resultat?  

 

Vad har betraktats som resultat hittills? 

Att  patienten  blivit  nöjd  är  det  resultat  som  oftast  uppmärksammats  i 
vetenskaplig litteratur. Sjukdomskontroll kan ibland mätas med olika prover, 
men  tyvärr är det då så att även om provet kan mätas exakt med decimaler 
kan det ändå vara osäkert vad det har för betydelse för den enskilde patienten. 
Symtomlindring,  patienters  allmänna  hälsa,  följsamhet  till  råd  och 
ordinationer  och  effektivitet  avseende  fortsatt  vårdkonsumtion  är  begrepp 
som används  för att beskriva  resultat av allmänläkarvård. Enablement är ett 
begrepp som konstruerats för att beskriva om patienten fortsättningsvis bättre 
kan ta hand om sitt problem och sin hälsa.  

Under  en  lång  yrkesverksamhet  som  allmänläkare  har  insikter  om  att 
konsultationer får resultat som inte uppmärksammas eller ens benämns vuxit 
sig starkare.  Denna avhandling kom till för att söka efter sådana resultat och 
att  förstå  om  de  resultat  som  beskrivs  i  studier  eller  utvärderingar  faktiskt 
också upplevs av patienter och allmänläkare. 

Först  intervjuades  patienter  och  allmänläkare  om  resultaten  av  nyligen 
genomgångna  konsultationer. Därefter  gjordes  enkätfrågor med  hjälp  av de 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-18483


begrepp  som  framkommit.  Patienter  och  allmänläkare  fick  besvara  dessa 
enkäter  avseende  samma  konsultation.  Slutligen  användes  läkarenkätens 
frågor  tillsammans med  frågor om hur allmänläkare uppfattade den kliniska 
situationen och fattade beslut. 

Vilka resultat beskrivs av patienter? 

Patienter  intervjuades  inom  en  vecka  efter  en  konsultation  hos  en 
allmänläkare om vad de  fått ut av den. De använde begreppen bot/lindring, 
lugnande,  bekräftelse,  ökad  förståelse,  förändrad  självbild  och  om  de  var 
nöjda för att beskriva resultat.  

Att patienten kan  få en  förändrad  självbild  finns  inte  tidigare beskrivet  som 
resultat av konsultationer hos allmänläkare.   Fenomenet har studerats då det 
gäller hur människor anpassar sig  till handikapp eller kronisk sjukdom. Här 
kunde  det  handla  om  både  små  och  stora  saker  ”nu  är  jag  en  sådan  som 
behöver äta medicin” eller ” det handlar om hela livet ‐ hur mitt liv kan bli i 
fortsättningen?” 

Nästan alla patienter tyckte att ”det viktigaste var att  jag fått reda på vad  jag 
har.” De var missnöjda om de inte fått reda på vad de hade ‐ även om de blivit 
botade. 

Patienter beskrev också att ett resultat kunde vara att de fick en bekräftelse, att 
det som de trodde själva var rätt eller att de inte missade något viktigt. 

Patienterna beskrev aldrig en sjukskrivning eller ett recept som ett resultat av 
en  konsultation.  Ur  patientens  synvinkel  är  resultatet  en  förändring  i  ett 
sammanhang som handlar om personen, kroppen och personens förståelse av 
vad som händer i den egna kroppen. Resultat handlar för patienten till stor del 
om  att  hantera  livsförändringar  som  förorsakas  av  åldrande,  ohälsa  eller 
sjukdom.  I  första hand  sker detta genom  att man  förstår vad  som händer,  i 
andra hand genom bot eller  lindring och  i tredje hand finna strategier för att 
anpassa sig till förändringen.  

 Hur ser allmänläkare på resultaten av sina konsultationer? 

Allmänläkare  intervjuades  om  hur de  uppfattade  och  tänkte  sig  resultat  av 
sina senaste konsultationer och de beskrev fyra olika typer av resultat: Målet 
för konsultationen var patientens resultat. Ett annat resultat var byggande på 
en relation till patienten som en bas för framtida konsultationer. Ytterligare ett 
resultat  var  då  de  upptäckte  att mottagningens  rutiner  behövde  förändras.  
Efter  nästan  alla  konsultationer  gjorde  de  en  värdering  av  sin  egen  insats.  
Denna självvärdering gjordes i relation till vad som uppfattades som ett slags 
kollegialt koncensus om rätt och  fel.  Ibland var de  tvungna att handla på ett 



annat sätt än i enlighet med den kollegiala normen, och då var det ofta med en 
känsla av misslyckande. 

Allmänläkarnas  uppfattning  av  vad  deras  patienter  fick  för  resultat  av 
konsultationerna  beskrevs  med  begreppen  bot/lindring,  lugnande,  ökad 
förståelse,  förmåga  att  klara  sig,  kontroll  av  sjukdom/riskfaktor  samt  om 
patienten var nöjd.  

När de beskrev att de kontrollerat patientens sjukdom beskrev de sällan vad 
detta kunde tänkas betyda för patienten som person utan de nöjde sig med att 
beskriva labprover och om dessa var tillfredställande eller inte. 

Ett  resultat  som de beskrev var  att de gav  stöd åt patienten,  så  att han/hon 
skulle  kunna  klara  sig. Detta  kunde  vara  praktiskt  genom  en  sjukskrivning 
men också genom att de helt enkelt  fanns  till  för patienten. ”Han vet var  jag 
finns och att han alltid kan höra av sig”. 

Hur  vanliga  var  resultaten  och  hur  skilde  sig  allmänläkarnas  och 
patienternas uppfattning om resultaten? 

 En enkätstudie gjordes  för att  förstå mer om hur vanligt  förekommande de 
olika resultaten var och hur de kunde tänkas hänga  ihop. Läkare och patient 
besvarade varsin enkät rörande samma konsultation. Frågorna var utformade 
efter  de  resultat  som  framkommit  i  intervjuerna  med  patienter  respektive 
allmänläkare. Patienter och  allmänläkare besvarade  alltså delvis  samma och 
delvis  olika  frågor.  Både  patienter  och  läkare  var  nöjda  i  hög  utsträckning. 
Läkarna var nöjda både med sin egen insats och att de trodde att patienterna 
var nöjda. Över 90 % av patienterna var lugnade och kände sig bekräftade av 
konsultationen. För patienterna var en ökad  förståelse det viktigaste och den 
hade uppnåtts i 75 % av besöken, men bara i drygt hälften av besöken trodde 
läkaren  att  patienten  förstått  mer  när  så  verkligen  var  fallet.    Patienterna 
trodde  på  bot/lindring  betydligt  oftare  än  vad  läkarna  gjorde.  Patienterna 
upplevde  att de  fått  en  förändrad bild  av  sig  själva och  sitt  sätt  att  fungera 
efter  hälften  av  besöken,  det  var  alltså  ett  mycket  vanligare  resultat  än 
förväntat. 

Skillnader  mellan  allmänläkares  och  patienters  uppfattning  om 
konsultationens  resultat  kunde  vara  av  tre  slag.  Dels  upplevde  de  ibland 
resultatet  från den  faktiska konsultationen på olika sätt som beskrivits ovan. 
Dels  uppfattade  de  konsultations  resultat  med  delvis  olika  begrepp.  Dels 
kunde de  lägga något olika  innebörd  i  samma begrepp,  t ex nöjd. Det beror 
bland annat på att de värderade med olika förutsättningar. För patienterna är 
resultatet något som hänt med dem själva medan  läkarna gör en värdering  i 



första  hand  i  förhållande  till  vad  som  anses  rätt  i  den  kollegiala  gruppen. 
Allmänläkare har nytta av att känna till dessa möjliga skillnader då de möter 
patienter.  

Slutligen  länkades kliniska  strategier  till hur  läkare uppfattade  resultatet  av 
konsultationen.  Omedelbar  problemlösning  användes  i  ungefär  hälften  av 
konsultationerna. Patienterna antogs ha blivit lugnade, nöjda och kunna klara 
sig  bättre  i  högre  utsträckning  då  omedelbara  beslut  fattats  än  då  besluten 
varit mer gradvisa.  Ju mer psykosocialt  innehåll konsultationen hade, desto 
mindre angav  läkarna att de var nöjda och att de  trodde att patienterna var 
nöjda.  

Några begrepp har alltså  framkommit som  inte  tidigare angetts som resultat 
av  konsultationer  hos  allmänläkare.  Patienten  kan  som  ett  resultat  få  en 
förändrad  självbild.    Fenomenet  har  studerats  då  det  gäller  hur människor 
anpassar  sig  till  handikapp  eller  kronisk  sjukdom, men  finns  inte  tidigare 
beskrivet  som  resultat  av  konsultationer  hos  allmänläkare.  En  sådan 
förändring är värdefull att känna  till så att den kan underlättas då patienten 
kan  tänkas ha nytta av den, men även undvikas då den kan vara  till  förfång 
för patienten.  

Att allmänläkare gör en värdering av sin insats i konsultationen i relation till 
vad  som upplevs  som  kollegialt  consensus  om  rätt  och  fel har  tidigare  inte 
uppmärksammats  som  konsultationsresultat.  En  sådan  värdering  förklarar 
varför patienter och läkare inte alltid är nöjda med samma konsultationer.  

Allmänläkarna angav att de förbättrade eller byggde en relation till sin patient. 
Detta  är  grunden  för  en  patientcentrerad  vård.  De  höll  också  ett  öga  på 
strukturen  runt  konsultationen  och  agerade  då  de  tyckte  att 
mottagningsrutiner behövde förändras. 

Eftersom begreppen här framsprungit ur verkliga konsultationssituationer har 
avhandlingen  även  bekräftat  begrepp  som  redan  används  för  att  beskriva 
konsultationens  resultat. Några  av dessa  får  här  en  lite  annan  betydelse  än 
tidigare. I patientintervjuerna framkom att patienterna lägger stor vikt vid att 
få bekräftelse på huruvida deras egna  föreställningar och  idéer om vad  som 
händer  i kroppen  är  riktiga  eller  inte, bekräftelse var  alltså något utöver att 
patienten blir lyssnad på och sedd som person.  

Avhandlingen visar att det är viktigt att ta ställning till varför man vill värdera 
resultat  av  allmänläkarvård  när  man  bestämmer  hur  det  ska  göras. 
Värderingsinstrument  som  utförs  för  att  mäta  kvalitet  på  vården  ska  inte 
förväxlas med resultat av vården.  
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