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Sammanfattning 

Vårdcentraler har under de senaste 15 åren anställt kuratorer psykologer och 

psykoterapeuter som kan erbjuda samtalsbehandling. Vid utvärdering av 

samtalen visar resultaten friskare patienter som bidrar till lägre 

vårdkostnader. Biologiska, psykologiska och sociala funktionerna blir 

centrala i mötet med patienten och hur dessa funktioner påverkar 

beskrivningen av problemet men också effekten utifrån funktionsnivå i 

relation till närstående. Vårdcentralen är första linjens vårdgivare från mödra- 

till äldrevård. Då förändring sker hos patienten påverkas helheten/nätverket. 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter önskade då det gällde att ta 

med sina närstående och vilken öppenhet/erfarenhet fanns hos 

samtalsbehandlarna, inom primärvården, att bjuda in nätverket till 

samtalsbehandlingen? Via enkäter ställdes frågor till patienter och 

samtalsbehandlare som analyserades i huvudsak på ett kvantitativt sätt.  I 

resultatet framkom att närmare hälften önskade att ha med sig någon från sitt 

nätverk till samtalen. Övriga patienter önskade inte familjens deltagande utan 

beskrev den egna samtalskontakten som viktig. De flesta samtalsbehandlare 

beskrev att de erbjöd par- och familjesamtal. Syftet, med par- och 

familjesamtal, skiljde sig mellan respondenterna. Studien pekar på att 

familjen bjuds in som resurs vid något tillfälle för att få utvidgad information 

och utökad förståelse kring patientens livssituation. Några respondenter 

beskrev att samtalen bearbetade interaktionen mellan paret eller 

familjemedlemmarna. En mindre grupp patienter har haft par- eller 

familjesamtal. De beskrev att det varit behjälpligt och att de arbetat med 

samspelet mellan individerna som bidragit till ett positivt 

behandlingsresultat.    

Nyckelord: patient, vårdcentral, primärvård, närstående/anhöriga, par- och 

familjesamtal 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Over the last 15 years counselors, psychologists and psychotherapists are the 

professions hired for counseling in the Swedish primary care centers. 

Evaluations of the treatments show healthier patients and lower health care 

costs. Biological, psychological and social functions are central in 

counseling, since these features affect the description of the problem and the 

effect based on the level of functioning in relation to the partner and 

relatives. The primary care facilities are the first-line of caregivers, from 

maternal - to elderly care. When circumstances change for the patient, the 

whole family-network surrounding him/her is affected. The purpose of this 

study was to investigate what patients thought of bringing their relatives into 

counseling, and with which openness and what experience counselors invited 

the network to take part? The respondents answered questions in a survey, 

and the data was analyzed mainly in a quantitative fashion. The results 

showed that approximately half of the respondents wanted someone from 

their family-network to participate in the counseling. The other patients did 

not want their families’ participation, and thought of their own connection to 

the counselor as essential. The majority of the counselors claimed to offer 

couples and family counseling. The aim of the couple and family counseling 

differed between the respondents. The study suggests that the family is 

invited as resource at any time to get extended information and enhanced 

understanding of the patient's life situation. Some respondents described the 

counseling as processing of the interaction between the couple or the family 

members. A few patients said they had had couple or family counseling. 

They described it as being helpful and that working with the communication 

had been a contributing factor to the favorable outcome.  

Keywords: patient, health center, primary care, relatives / family, couple and 

family counseling 
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Inledning 

Karlsson, (2004) definierar psykosocial ohälsa som psykiska, 

psykosomatiska och/eller somatiska symtom som samverkar tillsammans 

med problem i livssituationen. ”Psykosocialt” kan ses som ett synsätt för att 

beskriva orsak till mänskligt lidande där psykiska och sociala problem 

samverkar med varandra, men också som en problemlösningsmetod, där 

såväl sociala som psykologiska aspekter tas hänsyn till i behandlingsarbetet. 

Psykosocialt behandlingsarbete är ett systematiserat, strukturerat och 

individuellt inriktat arbete som syftar till förändring av personlighet, relation 

och den sociala situationen (Lenner-Axelsson & Tylfors, 1999). Sobel (1995) 

pekar på vikten av att stärka de vardagliga faktorer av patientens liv som 

förbättrar, förstärker hälsan och livskvaliteten. Sobel (1995, s. 234) uttrycker 

det: ”Dina tankar, känslor och ditt humör kan ha en betydelse för 

begynnelsen av vissa sjukdomar, förloppet av många och för hantering av 

nästan alla". Interventioner behöver vara inriktade på att öka patienternas 

kunskap kring sin hälsosituation, ett känslomässigt stöd som bidrar till ett öka 

självförtroendet, öka patientens känsla av kontroll över sin hälsa och sin 

livssituation. Detta bidrar till resultat som friskare patienter och potentiellt 

lägre vårdkostnader för hälso- och sjukvården (Sobel, 1995). 

Primärvårdsarbetet har enligt tradition inte varit inriktade på 

helhetsperspektivet där både kropp och själ varit fokus i mötet och 

behandling av patienter, det vill säga med en biopsykosocial helhetssyn 

(Butor, 2006). Behovet av att ta hänsyn till patientens själsliga mående har 

uppmärksammats under ca 30 års tid och att det behövs psykologisk och 

social kompetens inom primärvården. Under denna period har det diskuterats 

hur det skulle kunna utformas. Under de senaste 15 åren har nya projekt 

startats och tjänster inrättats för kuratorer, psykologer och terapeuter på 

vårdcentraler som kan erbjuda samtalsbehandlingar. Idag finns det erfarenhet 

och medvetenhet kring att många läkarbesök orsakas av en psykosocial 

påfrestning hos patienten, och att den funktionella statusen hos patienter med 

somatiska sjukdomar påverkas av personens stämningsläge, strategier i 

livssituationen och i det sociala stödet (Butor, 2006). En enbart medicinskt 

inriktad vård, som förbiser livssituationen, hindrar en aktiv inställning till 

problemet och ger endast en tillfällig lindring av symtomet. I 

samtalsbehandling kan känslor frigöras och resurser lyftas fram som bidrar 

till självläkande krafter ut ur problemet (Karlsson, 2004). 

Samtalsbehandling etableras på vårdcentraler 

Socialstyrelsen fick (2007) uppdraget av regeringen att fastslå åtgärder och 

stärka kompetensen inom det psykosociala området på vårdcentralerna. Till 

grund för utredningen fanns Socialstyrelsens Hälso- och sjukvård - 
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primärvård, lägesrapport (2007) som visade på att cirka 30 procent av de 

personer som söker kontakt med primärvården lider av psykisk ohälsa av 

varierande svårighetsgrad. Socialstyrelsens rapport pekade på att det fanns 

brister i primärvårdens förmåga att möta patienters behov vid psykisk ohälsa 

och möjligheten att erbjuda en kunskapsbaserad vård vid psykisk ohälsa var 

otillräcklig. Det var inte enbart en resursfråga utan även om brist på personal 

med rätt kompetens. Resultatet blev att primärvården anställde fler kuratorer, 

psykologer och psykoterapeuter. Målsättningen för det psykosociala arbetet 

är att möjliggöra för patienten att tillfriskna, hjälpa patienterna att återfå 

funktioner, att förhindra sjukskrivning och underlätta för en snabbare 

återgång till arbete efter en sjukskrivningsperiod (Socialstyrelsen, 2007). I 

Socialstyrelsens beskrivning innefattar psykosocial behandling olika slags 

psykoterapier, motiverande behandling samt krisbehandling (Socialstyrelsen, 

2007). Haley et al. (1998) betonar vikten av att erbjuda samtalsterapi inom 

primärvård och framhåller att om terapeuten finns inom samma organisation 

och under samma tak som primärvården blir samtalsterapeuten en naturlig 

del av primärvården utifrån patientens, sjukvårdspersonalens och 

beslutsfattarnas ögon. Patienter upplever det mindre stigmatiserande att gå på 

samtal på sin vårdcentral än att remitteras till psykiatrin. De kan få 

behandling i ett tidigare skede samt etableringen av en självbild kring att vara 

sjuk minskar.  

Målsättning för psykosocialt behandlingsarbete  

Kuratorns uppdrag styrs av lagstiftning och de grundläggande 

bestämmelserna finns i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982). Här anges 

mål för hälso- och sjukvården och här klargörs landstingets och kommunens 

ansvarsområden. Hälso- och sjukvårdslagens 5 § stadgar att primärvården ska 

ägnas åt öppen och grundläggande vård och finnas till för alla oavsett 

sjukdom, ålder eller patientgrupp. Lättare och medelsvår psykisk ohälsa bör 

därför tas om hand av primärvården medan allvarlig psykisk ohälsa bättre 

hanteras av den specialiserade psykiatrin. 

Mål för hälso- och sjukvården.  

I hälso- och sjukvårdslagen 2 § fastställs att Målet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde 

till vården. All hälso- och sjukvård omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen. HSL 

är en ramlag som innefattar de mål och krav som hälso- och sjukvården har. Den 

vård som sker inom hälso- och sjukvården ska ske på lika villkor för hela 

befolkningen oavsett patientens ålder, kön, etniska bakgrund eller utbildning. 

Vården ska även ske med en bra kvalitet med respekt för människans 
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självbestämmande och integritet. Vård som ges utifrån HSL (2 §)  är frivillig 

och patienten kan själv bestämma att avsluta sin behandling om patienten 

önskar. 

Kurator/ samtalsbehandlarens uppdrag och målgrupp 

Kurators arbete på vårdcentralen har, likt vårdcentralen i övrigt, ett brett 

uppdrag. Här kommer patienter och deras närstående med olika 

sjukdomstillstånd. Det handlar om krisreaktioner vid sjukdomssituation eller 

andra livshändelser. En stor grupp är patienter med psykisk ohälsa som 

depression, ångesttillstånd och sömnstörningar. Värk och smärta är en annan 

målgrupp ibland i kombination med psykosomatiska symtom eller psykisk 

ohälsa. Ofta krävs samordnande åtgärder vid rehabiliterande psykosociala 

situationer som rör såväl livssituationen i familj och arbete som ekonomi, 

juridik och annan social problematik. Behandling kan ske som individuella, 

nätverks- och familjesamtal. Det kan också ske i grupp vilket är vanligt vid 

stresshantering och smärtproblematik (Lundin, 2007). Individer ställs inför 

att hantera problem som arbetslöshet, kriser i familjen eller i omgivningen 

och det kan leda till att någon i familjen får symtom medan någon annan 

hanterar det på egen hand utifrån nya förutsättningar och förhållanden. Ibland 

blir kraven som ställs större än vad personen i fråga har resurser för att 

hantera. Att leva det balanserade livet är en stor utmaning för många 

människor (Tegerhult & Ydreborg, 2000).  

Utvärdering av samtal på vårdcentraler 

Samtalsbehandlingens effekt är beroende av det sammanhang som 

behandlingen ges i. Vilka patienter som behandlas, hur de behandlas och vad 

utfallet blir påverkas i hög grad av faktorer som finns utanför 

samtalsbehandlingen såsom organisatoriska förhållanden, samverkan med 

andra yrkeskategorier, kunskapen hos remitterande läkare om psykologisk 

behandling och terapeutens kompetens och inflytande över sin arbetssituation 

(APA, 1998). I en studie gjord av Holmberg och Sköld (2009) blev slutsatsen 

att patienter med depression och ångest fick minskade symtom och deras 

skattning av hälsorelaterad livskvalité ökade efter genomgången 

samtalsbehandling på vårdcentralen. Sjukskrivningsgraden minskade och 

förskrivning av läkemedel ur gruppen benzodiazepiner upphörde. Slutsatsen 

av denna studie blev att samtalsbehandling vid psykisk ohälsa ger goda 

resultat inom primärvården (Holmberg & Sköld, 2009). Holmqvist och 

Foldemo (2013) konstaterade att det fanns ett fåtal välgjorda studier där man 

undersökt behandlingsresultatet för större grupper av patienter som fått 

sedvanlig behandling i primärvård eller liknande verksamheter. Stiles et al. 

(2008) genomförde en stor undersökning om utfallet av primärvårdssamtal i 

England. En svaghet i denna engelska studie var det stora bortfallet av 
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patienter. Av 33 000 patienter som ingick i studien saknades åtminstone 

någon typ av data från 21 000 patienter. Trots detta gjorde man en jämförelse 

av resultaten för kognitivbeteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) 

och personcentrerad terapi som visade att de tre behandlingsformerna hade 

goda effekter och att effekterna inte skiljde sig mellan metoderna (Stiles et al., 

2008). Holmqvist och Foldemo (2013) beskriver en undersökning gjord i 

Linköping där effekterna av samtalsbehandling mättes utifrån ett 

skattningsverktyg Clinical Outcome in Routine Evaluation (CORE). Projekt 

startades inom primärvården i Östergötland där kuratorer och psykologer ville 

ha hjälp med att utvärdera sina insatser i samtalsbehandling. Syftet med 

studien var att undersöka resultaten av samtalsbehandling i primärvården. 

Metoden gick ut på att låta patienter fylla i ett skattningsformulär före och 

efter varje samtalstillfälle, och komplettera med data från terapeuterna. Det 

var 1200 patienter som deltog. I denna studie visades att patienter i 

primärvården med bl. a. ångest och depression blir klart bättre av 

samtalsbehandling och det oavsett diagnos, metod eller typ av samtal. För 

både psykiatriska symtom, för problem med relationer och självförtroende 

ledde samtalsbehandlingen till förbättringar. Ett av huvudfynden i studien 

blev den så kallade terapeutfaktorns betydelse för behandlingars framgång där 

skillnader i resultat mellan behandlarna var större än skillnaderna mellan 

terapimetoderna. Resultaten tyder på att förmågan att skapa förtroende och att 

tillsammans med patienten utveckla ett behandlingssamarbete spelar en viktig 

roll för behandlingsframgång (Holmqvist & Foldemo, 2013). 

Samtalsbehandling på vårdcentral förbättrar patienters psykiska och fysiska 

hälsa i enlighet med andra rapporter inom området terapeutisk kompetens 

inom primärvården. Det mest förekommande svaret var att patienter genom 

samtalsbehandlingen tillägnat sig copingstrategier - nya sätt att möta och 

hantera egna tankar, känslor och beteenden samt att reflektera kring och 

sortera känslor och tankar som samtalen innebar. Många beskrev att dessa 

”verktyg” varit av stor betydelse för deras hälsa. Patienternas formuleringar 

av förändringar för hälsan visar att det som de tillägnat sig i 

samtalsbehandlingarna innebar dels en ny och mer accepterande, 

omhändertagande syn på sig själv, och dels effekter som uttrycktes i termer av 

förbättrad hälsa (Butor, 2006; Sobel, 1995). 

Teoretisk ansats 

Psykologiska faktorer som påverkar patienten    

Gustafsson (2004) beskriver att patienters psykologiska faktorer har en 

betydelsebärande roll för upplevelse av sjukdom och den varierar mellan 

olika individer, men också inom samma individ vid olika tillfällen. Från de 

psykoanalytiska teorierna finns tankar om att en person som har mer svårt att 
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uttrycka känslor i ord kan lättare få reaktioner i form av kroppsspänningar, 

som kan leda till att personen lättare kan drabbas av ett psykosomatiskt 

tillstånd. I andra patientärenden kan det också vara så att sjukdomstillståndet, 

i en kronisk sjukdom, kan forma personligheten. Det kan även konstateras att 

hur patientens personlighet är påverkar förloppet av en sjukdom. Utifrån den 

psykofysiska stressforskningen har man tittat på vilken relation stressfyllda 

livshändelser, s.k. "life events", har till sjukdomen. Inlärningspsykologin 

beskriver hur autonoma funktioner kan påverkas genom betingning och här 

finns tankar kring att psykosomatiska symtom kan påverkas av suggestion. 

Beroende på hur interaktionen fungerar mellan familjemedlemmarna och hur 

synen är på systemet beskriver hur den sjuke individen samspelar med 

familjemedlemmarna och andra viktiga personer samt hur hela 

livssituationen utspelar sig och påverkar patientens upplevelse av sin 

hälsosituation. Det är därför naturligt, enligt Gustafsson, att sätta familjen i 

fokus och då familjen finns gemensamt i terapirummet kan patientens och 

anhörigas processer bli tydliga. I ett systemiskt arbete kan flera aspekter 

integreras utifrån sjukdomens uppkomst och hur dess förlopp utvecklas 

(Gustavsson, 2004).  

Att vara den som står bredvid 

En familjemedlems sjukdom påverkar många aspekter i familjen och flera 

gemensamma teman kan identifieras av familjens upplevelser. Inte så sällan 

präglas de närstående av stress, främst emotionell, och osäkerhet då det gäller 

framtid. Många gånger leder denna osäkerhet till att det påverkar andra 

relationer och i svåra fall leda till social isolering. En familjemedlems 

sjukdom kan ofta bidra till en ökad belastning i vardagen för övriga i 

familjen vilket kan frambringa känsla av oro för att inte räcka till (Lindqvist 

& Dahlberg, 2002). Tranvåg och Kristoffersen, (2008) pekar på att anhöriga 

har en utsatt position och många gånger blir den viktigaste vårdaren för 

patienten. I de fall, där anhöriga kan få ta hela ansvaret för hemmet och 

hushållet, kan det kräva att avstå egna intressen, begränsa sitt sociala 

umgänge och ta rollen som vårdare. Anhöriga kan uppleva sig ensamma i 

relationen till partnern och får själva hantera känslor av okunskap om 

sjukdomen, skuld, känslor av självanklagelser och rädslor (Tegerhult & 

Ydreborg, 2000). Om familjen inte får stöd som de efterfrågar kan vårdandet 

resultera i ökad fysisk och psykisk belastning. Familjen kan utan stöd utsättas 

för stora påfrestningar när en familjemedlem blir sjuk och anhöriga kan få ett 

stort omvårdnadsansvar över en annan familjemedlem (Österlinder, 2004). 

Primärvården har ansvar att möta närståendes behov som första linjens 

vårdgivare. Det kan handla om krisstöd, stöd under längre tid, förmedling av 

kunskap om sjukdomen och nätverksarbete. Närstående är ingen homogen 

grupp utan kan vara både partner, förälder, syskon, barn eller vänner till 
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patienten (Tegerhult & Ydreborg, 2000).  

Hela systemet påverkas då en i familjen drabbas av sjukdom 

När någon drabbas av sjukdom eller livsförändringar, påverkas hela 

systemet/familjen. Ett välfungerande familjesystem med tydlig 

kommunikation och klara roller underlättar familjens omställning vid 

sjukdom. Det blir en besvärligare situation då patienten och närstående inte 

kan finna ett gemensamt sätt att förhålla sig till förhållanden som sjukdomen 

har orsakat. Viktiga saker att tala om kan vara tankar kring vård och 

behandling, boendefrågor, hjälpbehov, existentiella frågor och maktfrågor -

vem bestämmer vad (Lundin, 2007). Då det finns vetskap om att den sjukes 

välbefinnande är god ökar också välbefinnandet hos patientens familj. Om 

det är tvärtom dvs. att familjen oroar sig för familjemedlemmens tillstånd kan 

detta medföra stor stress.  Lundin menar att med denna utgångspunkt blir det 

centralt att också lägga fokus på patientens familj och nätverk som en del av 

omvårdnaden av patienten, som ökar välbefinnandet för hela systemet/ 

familjen (Lundin, 2007). Familjen ses som en helhet med delsystem som 

samverkar, där individen ses som ett delsystem. Dessa delsystem samverkar i 

ett samspelsmönster vilket innebär att om en del ändras påverkas även de 

andra i delsystemen. Inom systemteori tänker man familjen som en helhet 

och att individerna samspelar och påverkar varandra inom helheten. I det 

systemiska synsättet utgår man från att grundproblemet inte finns inom 

individen utan mellan individerna (Petitt & Olsson, 1995). Lundin (2007) 

beskriver hur gamla lösningar inte fungerar och nya behöver skapas. Via 

sjukdom kan funktioner bli nedsatta eller förloras och sjukdomen ställer nya 

och förändrade krav på systemet, ett annat sätt att fungera på. Detta kan 

beskrivas som en ändrad rollfördelning som kräver hög grad av anpassning 

(Lundin, 2007).  

KASAM – känsla av sammanhang 

Det är av vikt att finna hälsobringande delar i människors liv. Antonovsky 

(1999) införde begrepp KASAM- känsla av sammanhang. KASAM kan 

användas för att beskriva ett salutogent perspektiv, i vilken utsträckning 

individen har förmåga att hantera livets svårigheter (Transvåg & 

Kristoffersson, 2008). Förmågan att hantera sitt liv består i att man upplever 

en känsla av sammanhang och koherens. Detta inbegriper upplevelse av att 

känna mening, förutsägbarhet och begriplighet. Dessa tre begrepp blir 

centrala för en patient i dess psykosociala situation där familjerelationerna är 

viktiga. Begriplighet – beskriver individens förmåga att se logiska 

sammanhang i det som sker i omgivningen. Därmed förstår hon bättre sina 

egna upplevelser och världen. Hanterbarhet – innebär tron på att individen 

själv eller via andra människor kan påverka saker och ting som sker omkring 



7 
 

henne. Meningsfullhet – ju mer individen litar på att det går att begripa det 

som sker, att det går att till viss del förutsäga vad som kommer att hända och 

att det som sker är meningsfullt, desto bättre förutsättningar för psykiskt 

välbefinnande har hon (Antonovsky, 1999).  

Det terapeutiska arbetet  

Genom att arbeta med medvetandegörande tekniker kan man skapa 

förändring. Huvudsyftet är att patienten själv tar ansvar för sin 

förändringsprocess. För att möjligheten skall finnas krävs det en 

behandlingsrelation mellan samtalsbehandlare och patient. Utifrån denna 

relation kan behandlaren via samtal och handlingar stödja patienten till att 

förändra sin livssituation (Bernler & Johnsson, 2001). (Pinsof (1994) menar 

att det är själva skapandet av en förtroendefull relation i den interpersonella 

processen som är väsentlig och bärande i terapin. Minuchin (2000) beskriver 

det på liknande sätt då han utvecklar begreppet joining där terapeuten möter 

upp familjen utifrån dess villkor, dess språk, tänkande och känsloregister för 

att förstå och få kontakt. Detta är en terapeutisk hållning snarare än 

terapeutiskt verktyg. Ett lyckat samgående är en förutsättning för terapin och 

det som håller ihop terapiprocessen (Schødt & Egeland, 2010). 

Relationsskapande i familjeterapi då det finns flera i rummet, beskrivs i en 

studie av Friedlander, Bernardi och Lee (2010) som studerade hur 

alliansrelaterade beteenden i familjeterapi såg ut. Här framträdde fyra 

grupper av beteenden som relaterade till allians: engagemang i den 

terapeutiska processen, känslomässig kontakt med terapeuten, trygghet med 

det terapeutiska systemet och gemensam målsättning med terapin inom 

familjen. De pekar framförallt på samarbetet och samspelet mellan 

familjemedlemmarna, mellan familj och terapeut samt mellan enskilda 

familjemedlemmar och terapeut. Pinsof (1994) beskriver dimensionen som 

en sammanflätande, ömsesidig och cirkulär interpersonell process mellan 

terapeut och var och en av individerna i patients system samt till 

patientsystemet i sin helhet. 

Asen (2002) tycker att terapin behöver vara utformat och differentierat 

utifrån patientens och dess närståendes olika behov. I praktiken behöver de 

flesta systemiska terapeuter som arbetar inom sjukvård anpassa sitt arbete till 

sammanhanget och det som i patientens sjukdomshistoria utgör problem. 

Olika faser av behandlingen kräver olika tekniker, stilar/positioner hos 

terapeuten och i olika sammanhang krävs olika sätt att hantera en upplevelse 

av problem som presenteras av patienten och familjen. Behandlingen måste 

matchas med rådande specifika villkor. Att kunna se till patientens tillstånd, 

finna hur arbetet tillsammans ska se ut och i detta påverka resultatet av 

behandlingen är en utmaning för alla terapeuter (Asen, 2002). Behandlaren är 

beroende av att se sammanhang och mening i behandlingsarbetet och att 
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inkludera sig själv i en kontext. Lena Svedin beskriver, i en artikel i 

tidningen Allmän medicin (Svedin, 2000), sin erfarenhet av att vara 

handledare för personalen inom primärvården. Via handledning bearbetas ett 

förändrat förhållningssätt med stöd av strategier som kan bidra till att 

förminska känsla av vanmakt i en vårdande situation. Vårdgivaren har många 

gånger tagit för stort ansvar och bidragit till att patienten passiviserats. Lena 

Svedin ser att familjens egna resurser många gånger inte funnits med i 

förändringsarbetet och familjens resurser tas allt för sällan i anspråk av 

personalen inom sjukvården (Svedin, 2000).  

Familjen äger motståndskraft till det svåra 

Walsh (2006) använder ”family resilience” med betydelsen motståndskraft 

hos familjen. Walsh utgick från systemteori när begreppet ”family resilience 

” utvecklades. Resilience beskrivs som en förmåga att återhämta sig från 

motgångar och kriser och komma ur dessa på ett mera stärkt och 

framgångsrikt sätt. Motståndskraft utvecklas och vävs samman i det nätverk 

av relationer som individen har och i de gemensamma upplevelser som 

familjen får utifrån livscykelperspektivet. Termen familjemotståndskraft 

beskriver Walsh som en förmåga hos familjen att hantera och anpassa sig 

som en ”fungerande enhet vid stress och kris”. Definitionen av en hälsosam 

familj är inte en problemfri livssituation utan hur familjen hanterar 

problemen. Det handlar om vilka lösningsstrategier familjen har samt hur 

familjeprocessen ser ut då dessa fungerar och vad som bidrar till hur 

motståndskraft utvecklas. Utifrån detta blir fokus i behandlingen att 

undersöka och förstå hur familjen, trots sina motgångar, kan överleva och 

komma igenom en stor belastning. Istället för att utgå från vilka svårigheter 

som varit och hur dessa svårigheter har påverkat familjen att inte lyckats så 

är utgångspunkten att familjen är bra på att klara av svårigheterna.  Då 

familjens egen kompetens är grunden i det svåra kan individerna istället få 

växa. Walsh (2006) menar att den terapeutiska insatsen bör gå i takt med var 

familjen befinner sig i livet och i förhållande till den kris de är utsatta för, 

samt vila på kartlagda resurser som finns i familjesystemet. Ett systemiskt 

förhållningssätt med tonvikt på resurser främjar läkande, återhämtning och 

motståndskraft vilket möjliggör att familjen kan integrera sin upplevelse och 

sedan gå vidare (Walsh, 2006). Antonovsky (1999) gjorde studier på 

människor som genomgått svåra trauman och ändå behållit förvånansvärt god 

hälsa. En människa som är ägare av att kunna förstå kan också ha en 

förväntan om att det de upplever kan hon klara av och kanske på nytt mötas 

av i framtiden. Hög känsla av hanterbarhet ger en upplevelse av att det finns 

resurser till förfogande och meningsfullhet som innebär att de krav och 

uppgifter man ställs inför är utmaningar, som är värda investering och 

engagemang. I familjebehandling försöker man normalisera krisen, hämta 
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kraft i friskfaktorer och stödja och bidra med hopp till familjens förmåga att 

hålla ut i svårigheten. Problem kan aktualiseras på ett tydligt sätt vid 

övergångar i livscykeln och familjen behöver ta sig igenom detta (Schødt & 

Egeland, 2010). En stress- och sårbarhetsmodell är som stöd i arbetet kring 

sjukdomsuppkomst, där den biologiska sårbarheten interagerar med den 

omgivande stressen, och att familjen behöver stöd i att reducera stressen och 

stärka familjefunktionerna (Walsh, 2006).   

Familjefokuserad hälso- och sjukvård 

Wright, Watson och Bell (2002) använder orden föreställningar relaterade till 

tankar i behandlingsarbetet i familjefokuserad omvårdnad. Föreställning blir 

likt en sanning för den subjektiva verkligheten som påverkar den 

biopsykosociala strukturen och funktionsförmågan. Människor talar och 

lyssnar till varandra utifrån dessa sanningar. Föreställningar växer fram, 

förfinas, bekräftas och utmanas via interaktion med andra. Dessa 

föreställningar kan förändras genom samspel med andra och sig själv. Det är 

dessa kärnföreställningar som blir grunden för hur vi väljer att leva våra liv. 

Föreställningar kan vara till hinder i problemlösningar men också underlätta 

dessa. Då ohälsa drabbar en familj blir deras föreställningar bekräftade, 

ifrågasatta eller hotade. Familjens sätt att anpassa sig till, kontrollera och 

hantera situationen har sitt ursprung i de föreställningar som de har om 

ohälsa och sjukdom. Familjemedlemmarna är experter på sina egna 

upplevelser av ohälsa/sjukdom och sjukvården står för en annan kunskap och 

sammanvävande av dessa kunskaper gynnar att förändringar görs i processen 

kring tillfrisknande. Det handlar om att stödja till att utmana, förändra och 

modifiera det som hindrar familjens föreställningar. Målet är att urskilja 

förändringar, att locka fram dessa så att förändringen går att identifiera samt 

förstärka och upprätthålla förändringar som genomförts. Genom att konkret 

se förändringen ökas möjligheten till att den skall vidmakthållas och fortsätta 

att påverka familjemedlemmarnas liv. I slutändan är det så att 

familjeorienterad primärvård blir tidseffektivt, kostnadseffektiv, och, kanske 

viktigast av allt, "bry sig om" effektiv. Hur organisationen är utformad och 

hur väl teamarbetet fungerar är grundstenar för hur resultatet för 

familjeorienterad primärvård verkligen fungerar i praktiken (Wright et al., 

2002).     

Biopsykosociala modellen kräver samverkan         

George Engel publicerade 1977 en artikel i tidskriften Science (Engel, 1977) 

där han presenterade ett förslag till en ny och integrerad medicinsk modell: 

den biopsykosociala modellen. Artikeln sammanfattade utvecklingen av den 

psykosomatiska diskussionen vid den tiden och angav en ny startpunkt, vilket 

kom att påverka en generation av kliniker och forskare. Denna modell skulle 
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ha kapaciteten att förstå ett medicinskt problem från cellulär nivå till 

samhällsnivå. Modellen ser människan utifrån en helhet och tar därmed 

avstånd från det dualistiska förhållandet mellan kropp och själ. Det var just 

detta som George Engel reagerade på att frågorna delades mellan det 

biologiska eller psykosociala. Resultatet av denna dualism blir att läkaren 

behandlar det biologiska problemet och terapeuten arbetar med de 

psykosociala problemen (Karlsson, 2004). Det ställs dock höga krav på 

sjukvård som arbetar utifrån ett biopsykosocialt perspektiv att olika 

professioner med olika kompetens skall kunna samarbeta med patienten, 

familjen och med varandra i ett gemensamt teamarbete kring patientens 

upplevda problematik (Haley et al, 1998).  

Familjeterapi inom hälso- och sjukvård 

Carl-Eric Flodmark (2001) hävdar att medicinskt orienterad familjeterapi är 

en styrka inom den somatiska vården. Han beskriver vikten av om allas 

synpunkter, olika professioner beaktats inklusive terapeutens och kan 

gemensamt i samförstånd fatta beslut om hur familjen och sjukvården 

tillsammans bäst skall kunna hantera kroniska sjukdomar.  Familjeterapi 

inom den medicinska sfären innebär således inte att man utgår ifrån att 

familjen har en sämre funktion än normalfamiljen, utan endast att man har 

nytta av att förbättra funktionen då belastningen blir stor när någon 

familjemedlem drabbas av en kronisk sjukdom (Flodmark, 2001).  

Medical Family Therapy.  

Medicinsk Family Therapy (MedFT) knyter samman det biomedicinska och 

psykosociala genom att använda systemteori i ett tvärvetenskapligt 

samarbete. Även om MedFT ännu praktiseras i en begränsad omfattning 

inom hälso- och sjukvården, är modellen väl anpassad till vårt tjugoförsta 

århundrade.  Gamla ortodoxier håller på att falla där tidigare uppdelningar 

har varit aktuella mellan sinne kontra kroppen, arv kontra miljö, klinisk vård 

kontra mötet med patienten (Hodgs et al., 2014). Medicinsk familjeterapi 

(MedFT) innebär att psykoterapi bedrivs med ett systemiskt samspel mellan 

patienter, deras familjer, läkare, sjuksköterskor, och övrig vårdpersonal. 

Teamet, som består av olika kompetenser, arbetar med processer kring 

patienten och familjen och på så sätt bildas en medicinsk familjeterapi som 

kan bidra till att hjälpa patienten i sin livssituation och med sin sjukdom (Mc 

Daniel, Doherty och Hepworth, 2014). Mc Daniel et al. (2014) understryker 

att samverkan är den centrala komponenten i MedFT. Graden av samverkan 

kan variera mycket beroende på i vilken arbetssituation som terapeuten 

arbetar i. Önskvärt är att en session kan genomföras med familjen, läkare och 
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familjeterapeut i samma rum, för en del av eller under en hel session. Det är 

särskilt effektivt i början av MedFT- behandlingen då begrepp befästs som 

alla i teamet senare skall arbeta tillsammans med för att underlätta för 

behandlingsplaneringen och rollerna i processen. I varje fall är det viktigt att 

fastställa vem som ska ta ansvar för vilka områden av behandling. Patienten 

och dennes familj får den centrala scenplatsen i behandlingsplanen. Sjukdom 

orsakar påfrestning för patienten och familjen i deras livssituation. Redan 

existerande konflikter och svårigheter kan förvärras när allvarlig eller kronisk 

sjukdom kommer in i familjen. I familjeterapi kan sådana svårigheter tas upp 

som kan ha vilat eller förnekats i åratal men blir nu tydliga i den fysiska 

ohälsans stress. Det kan handla om oenighet mellan paret, vilket minskar 

familjens möjlighet till sammanhållning och detta blir då till en belastning i 

sjukdomsprocessen och hindra patientens utveckling mot hälsa. Familjen kan 

behöva finnas där med sitt stöd kring den medicinska behandlingen eller 

finnas med kring beslut om den bästa behandlingen för patienten. Målet för 

medicinsk familjeterapi är att hjälpa patienten och hans/hennes närstående i 

akuta och traumatiska, eller kronisk hälsofrågor genom stöd för familjens 

livsmönster. Ett relevant begrepp är ”self-efficacy”, den egna resursen, som 

bidrar till att patienten på sikt klarar sig bra trots symtom från sjukdomen och 

andra stressfaktorer. Relationen, som är den bärande delen i familjens 

sammanhållning tillsammans med en fungerande kommunikation och 

känslomässiga bindning mellan familjemedlemmarna och dess olika delar, 

blir ofta ansträngda i en sjukdomsprocess (Mc Daniel et al., 2014). 

Behandlingsplanen kan förbättras från dag till dag och kan fungera så att 

både patienten och dennes familj, får en förbättrad förmåga att klara av 

symptom, förbättrad kommunikation med vårdgivare, utveckla acceptans av 

obotliga hälsoproblem och öka förmågan att göra nödvändiga 

livsstilsförändringar. Terapeuten kan stödja och hjälpa familjen att utveckla 

mening ur den aktuella sjukdomen och familjens sjukdomshistoria, hjälpa till 

att ta bort eventuell skuld, erkänna de försvar som kanske finns, och 

underlätta att få känna sorg och acceptans kring förlust av hälsa (Mc Daniel 

et al., 2014).  Det är också viktigt att främja familjens styrkor och resurser 

som kan komma att urholkas p.g.a. sjukdomsprocessen och här kan 

psykoedukation vara en behjälplig intervention (Nichols, 2011). 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka preferenser hos patienter i primärvården för 

att ha någon från sin familj med i samtalet och om patienten tror att anhöriga 

vill delta. Vidare undersöka om patienten tror att par- och familjesamtal 
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skulle påverka relationen till behandlare och hur behandling, tillsammans 

med familjen, skulle påverka behandlingsresultatet för patienten.   

Undersöka om samtalsbehandlare erbjuder/arbetar med par- och 

familjesamtal och vilka tankar samtalsbehandlaren har kring påverkan av 

relationen till patienten då det finns flera med i rummet, samt hur de tror att 

behandlingsresultatet kan bli eller har blivit då patienten har partner eller 

familjen med i samtalsbehandlingen.  

Frågeställningar 

Hur ser patienterna på behovet att ta med sig någon från sin familj till 

samtalet och i så fall vem skulle patienten vilja ta med sig? 

Erbjuder samtalsbehandlaren patienten att ta med sig någon från sin familj 

till samtalet och i så fall vid vilken problematik hos patienten har det varit 

aktuellt? 

Vilka tankar har patienten och samtalsbehandlaren kring hur relationen skulle 

påverkas då patienten har med sig någon mer till samtalet? 

Hur tror patienter och samtalsbehandlare att behandlingsresultatet skulle 

kunna bli, eller har blivit, då patienten kommer tillsammans med partner eller 

familj till samtalet?  

Metod 

Studien är deskriptiv med kvantitativ ansats. De som besvarat enkäterna är 

patienter som går under behandling på samtalsmottagningar på fyra 

vårdcentraler och kuratorer som arbetar inom primärvården i Östergötland. 

Instrument 

Enkätformuläret utformades med ambition att kunna mäta patienters 

preferenser, väl medveten om svagheter som det innebär att inte kunna 

använda ett väl utprövat formulär.  

Enkäten till patienterna består av 14 frågor med fasta svarsalternativ (bilaga 

1). De första frågorna omfattar bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, 

civilstånd, och anledningen till att patienten har sökt sig till 

samtalsmottagningen, samt kontaktlängd. Frågorna därefter handlar om 

patientens familj deltagit i behandlingen, om patienten skulle vilja ha 

familjen med och vem i familjen patienten tror skulle vilja delta. Slutligen 

tillfrågas patienten om sin uppfattning om huruvida en familjerelaterad 

kontakt påverkar relationen med samtalsbehandlaren och en öppen fråga gav 

möjlighet för patienten att med egna ord kort beskriva hur 
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behandlingsresultatet kunde tänkas blivit eller blev då anhöriga fanns med i 

samtalet.  

Enkäten till samtalsbehandlarna består av sju frågor (bilaga 2). De första 

frågorna innehåller bakgrundsfrågor om utbildning och inriktning för 

psykoterapeutisk utbildning. Därefter är frågor om de brukar erbjuda par- 

eller familjesamtal, hur vanligt det är och vid vilken problematik hos 

patienten. Vidare tillfrågas samtalsbehandlaren om hur man kommer fram till 

behovet av att vara flera i rummet och om kontakten/relationen med 

patienten påverkas då denne har med sig någon anhörig. Enkäten avslutas 

med en öppen fråga kring samtalsbehandlarens upplevelse av 

behandlingsresultatet då patienten har med sig någon mera till samtalet.  

I en pilotstudie prövades enkäten på fem olika patienter. Några 

förtydliganden och ändringar fick göras. Dessa svar ingår inte i studien. 

Samtalsbehandlarnas enkät prövades på två kollegor som fick ge respons på 

hur frågorna fungerade och om något behövde förändras. Några mindre 

korrigeringar gjordes även i samtalsbehandlarnas enkät. Studieenkäten 

gjordes som en elektronisk enkät och skickades ut via e-post till alla 

kuratorer inom Primärvården i Östergötland. Det fanns ett försättsblad till 

respektive enkät som informerade om syfte, sekretess/anonymitet, 

användningsområde för enkäten samt frivilligheten att delta (bilaga 1och 2).  

Den sista frågan i enkäterna, till både patienter och samtalsbehandlare, är en 

öppen fråga som har ett kvalitativt perspektiv. Enligt Holme och Solvang 

(1997) kan kombinationen av metoder leda till en mer nyanserad och 

helhetsinriktad uppfattning om det fenomen som studeras och informationen 

kan ömsesidigt stärka varandra.  

Tillvägagångssätt 

Utifrån målet, att nå 100 patienter med enkäter, bedömdes att det var rimligt 

att göra detta på flera vårdcentraler. Vid rekrytering av patienterna ställdes 

frågan om deltagande till de tre vårdcentralerna i Motala.  En av vårdcentralen 

var inne i nyrekrytering av samtalsbehandlare och tackade nej. På en 

vårdcentral fanns viss nedsättning av kuratorstjänst på grund av studier. 

Därför tillfrågades även Mjölbys och Mantorps vårdcentraler, som tackade ja 

till att delta. Här följer en kort presentation av de vårdcentralerna som 

medverkade: Brinkens vårdcentral är en av tre vårdcentraler i Motala med ca 

10 000 listade patienter. Vårdcentralen finns i södra delen av Motala. Här 

arbetar samtalsterapeuter på totalt 100 % och 40 %. Lyckornas vårdcentral 

ligger centralt i Motala invid Motala lasarett i västra Östergötland. På 

vårdcentralen arbetar tre kuratorer med total tjänstgöring på 100 %, 40 % och 
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20 %. Det är 15 000 listade patienter här. Mjölbys vårdcentral har ca 14 000 

listade patienter. Här arbetar tre kuratorer med tjänstgöring 100 %, 80 % och  

20 % Patienterna kommer i första hand från tätorten Mjölby, men även från 

kringliggande orter och landsbygd. Mantorps vårdcentral ligger centralt i 

samhället Mantorp och har ca 6400 listade patienter och en kurator på 50 %. 

Samtalsbehandlaren ställde frågan till patienten vid ordinarie besök på 

vårdcentralen. Då beslut togs om att involvera Mantorps vårdcentral blev 

också författaren av studien involverad. Undertecknad har därmed också varit 

deltagande till att ställa frågan till patienter och att dela ut enkäter. Enkäten 

fylldes i på vårdcentralen och lämnades till samtalsbehandlaren i ett förslutet 

svarskuvert. Enkäten till samtalsbehandlarna skapades i elektroniskt format 

och skickades ut via e-post med hjälp av befintliga adresslistor till alla 46 

kuratorer inom primärvården i Östergötlands län. Det skickades också en 

påminnelse per e-post.  

Deltagare  

Av de nittionio som besvarade enkäten gällande kön var 22 stycken män (22 

%) och 77 stycken kvinnor (78 %) i åldrarna 21 till 79 år. Att andelen kvinnor 

dominerar i undersökningsgruppen stämmer väl överens med resultat från 

andra undersökningar som gjorts på patienter som går i samtal på 

vårdcentraler (Holmberg & Sköld, 2009, Holmqvist & Foldemo, 2013). Enligt 

den befintliga adresslistan som finns för kuratorer i Östergötlands läns 

landsting, fanns 46 kuratorer/samtalsbehandlare totalt inom primärvården i 

Östergötland. Enkäten skickades ut och samtalsbehandlarna fick en månad på 

sig att besvara enkäten. Det kom in 21 svar. Efter en påminnelse inkom 

ytterligare 6 nya svar dvs. totalt svarade 27 kuratorer/ samtalsbehandlare (58, 

7 %).  De som arbetar med samtalsbehandling har olika grundutbildningar ex 

socionom arbetsterapeut, sjuksköterska, beteendevetare och psykolog.  

   

Bortfall 

Samtalsbehandlaren som delade ut enkäterna, fick ett dokument att notera 

patienter, som tackade nej till att delta i studien, där kunde även noteras ålder 

och kön.  Det visade sig att det endast var 4 patienter som tackade nej och dessa 

var kvinnor i åldrarna 45-72 år Totalt svarade 27 kuratorer av 46 tillfrågade 

(58,7%). Det fanns ett visst bortfall i de olika frågeställningarna i enkäterna där 

någon eller några respondenter valde att inte svara på vissa frågor. Detta 

redovisas i antal svarande för varje frågeställning i resultatet. Det finns ett 

internt bortfall av den sista öppna frågan i patientenkäten där 24 stycken (24 %) 
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valde att inte besvara den. Av dessa 24 patienter hade 20 respondenter tidigare 

svarat att de inte ville ha med sig någon anhörig till samtalen.  

Bakgrundsvariabler för patienterna som besvarade enkäten  

Bakgrundsvariablerna pekar på att den kvinnliga dominansen är stor (78 %) i 

jämförelse men männen som utgjorde (22 %) av respondenterna. Av 

patienterna var de flesta gifta 40 %. Samtliga uppgifter relaterande till 

deltagarnas bakgrundsvariabler presenteras enligt tabell 1.      

               

Tabell 1. Bakgrundsvariabler för patienterna                                                                         

 

Not. n = antal patienter.  

Antal svaranden för Kön (n=99 ), civilstånd (n=100 ), Kontaktlängd (n=99). 

                                                                     

På frågan hur länge kontakten har funnits med samtalsbehandlare på 

vårdcentralen var kontaktlängden 0 – 4 månader den vanligaste.   

Bakgrundsvariabler  n                  % 

Kön  

Man  22            22 % 

Kvinna  77            78 % 

Civilstånd  n                  % 

Gift  40            40 % 

Sambo  26            26 % 

Särbo   7               7 % 

Ensamstående  23             23% 

Bor kvar i familjen 

med föräldrar 

 

 4                4 % 

Kontaktlängd  n                   % 

Nybesök  17           17,5 % 

0-4 mån  52           52    % 

4-6 mån 13           13    % 

6 mån eller mer  17           17,5 % 
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Bakgrundsvariabler hos samtalsbehandlare på Vårdcentralerna 

I tabellen nedan presenteras utbildning och vilken inriktning behandlaren har. 

Då det gäller inriktning kunde samtalsbehandlarna ge fler svar än ett och 

svaren presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Bakgrundsvariabler för samtalsbehandlarna  

Vilken utbildning har 

samtalsbehandlaren?        

                                       n             % 

Steg 1 21          77,8%      

Leg psykoterapeut   2             7,4% 

Annan  4           14,8% 

Vilken terapeutisk inriktning? 

KBT 15          55,5% 

Psykodynamisk 14          57,8% 

Familjeterapi   2            7,4% 

 n = antal patienter. Antal svaranden för utbildning (n=27), inriktning (n= 25) 

Samtalsbehandlare som besvarat enkäten har alla någon form av terapeutisk 

påbyggnadsutbildning på sin grundutbildning och i de flesta fallen är det en 

Steg 1 utbildning (n=21, 78 %) som är en grundläggande utbildning i 

psykoterapi, med 60 högskolepoäng. Det råder en ganska jämn fördelning 

kring KBT- och Psykodynamisk inriktning inom denna undersökningsgrupp. 

Det var endast 2 (7%) utbildade familjeterapeuter. Inom primärvården i 

Östergötland föreskrevs att kuratorernas kompetens minst skulle motsvara 

grundläggande psykoterapiutbildning (Landstinget i Östergötland, 2007)   

  

Analysprocessen 

I undersökningen finns resultat och analyser med från både den kvantitativa 

metoden (enkäter) och från den kvalitativa metoden (öppna frågor). Det 

innebär att analysmetoden varierar beroende på metoden för undersökningen. 

Den kvantitativa redovisas med deskriptiv statistik. Totalt antal personer som 

besvarat varje fråga redovisas i diagram och tabeller där n = antal samt 

redovisning av siffror i andelen hela procent.  

De skriftliga kommentarerna i enkätens sista fråga är analyserade efter en 

kvalitativ innehållsanalys (Olsson & Sörensen, 2011) där kommentarerna 
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från den öppna frågan skrevs ner ordagrant i ett dokument och lästes av 

författaren flera gånger för att få en känsla av helhet. De positiva och 

negativa kommentarerna grupperades först i två grupper. Därefter 

uppmärksammades likheter och skillnader i utsagorna och dessa 

kategoriserades i beskrivningskategorier och sist studeras den underliggande 

strukturen i kategorisystemet (Olsson & Sörensen, 2011). Sju kategorier 

framstod i patientenkäterna och sex kategorier i samtalsbehandlarnas som 

beskrivs och redovisas under resultatdelen.  

Etiska överväganden 

Grundläggande etiska frågor rör information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande av materialet i studien. Detta för att skydda individen och minska 

utsattheten för den som deltar i en vetenskaplig undersökning och som 

vägledning i genomförandet av undersökningen (Olsson & Sörensen, 2011). 

Informationen om studien gavs först till verksamhetschefen via e-post som 

godkände att undersökningen kunde göras på respektive vårdcentral.  De 

kuratorer som skulle dela ut enkäterna fick information både via e-post men 

också muntligt av författaren så att de när de tillfrågade och delade ut 

enkäterna kunde ge muntlig information till patienten om vad som var syftet 

med studien. Detta kompletterades också med skriftlig information i det 

försättsblad som fanns med först i varje enkät. Beskrivningen kring 

frivilligheten att delta fanns med både i den muntliga och skriftliga 

informationen. De främsta etiska överväganden som väglett mig i studien har 

varit att behålla källornas anonymitet, dvs. att en respondent inte kan 

urskiljas och identifieras bland andra respondenter vid resultatredovisningen. 

För att öka anonymiteten för respondenterna i undersökningen bifogades ett 

svarskuvert till enkäterna så att samtalsbehandlaren inte fick ta del av svaren 

i syfte att respondenterna skulle vara fria att svara så ärligt som möjligt. 

Enkäterna behandlades individuellt, fristående från respektive vårdcentral 

och forskningspersonerna fick kodnummer, då syfte för studien inte var att 

upptäcka skillnader mellan vårdcentraler utan att höra patienternas röster i de 

olika frågeställningarna. Då patienterna svarade ja (muntligt) till och hade 

(skriftligt) fyllt i enkäten bedömdes patienten att samtycka till att medverka. 

Både kuratorer och patienterna fick, innan de fyllde i enkäten via 

försättsbladet, information om att detta skulle redovisas i en uppsats på 

hälsouniversitetet.  Denna uppsats kommer att finnas tillgänglig för de 

kuratorer som ställt frågan och som har delat ut enkäterna på vårdcentralen 

och på så sätt ges möjlighet att ta del av resultatet för var och en av de som 

har deltagit om man så önskar. 

Centrala begrepp 

Samtalsbehandlare - allmän betäckning på en person som erbjuder 
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samtalskontakt. I denna studie används främst begreppet samtalsbehandlare. 

Kurator – en socionom är en person som har en examen från socionomlinjen 

(140 poäng), och som arbetar inom hälso- och sjukvård. Utbildningen kan ha 

byggts på med steg 1 kompetens. Ordet kurator används i kontaken, enkäten, 

med patienten och samtalsbehandlare eftersom det oftast är titeln på personen 

som arbetar på vårdcentralen. 

Familj - Inom familjefokuserad omvårdnad är en definition av begreppet 

familj att familjen är sådan den säger sig vara. Familjens egen uppfattning 

om vilka som ingår i familjebegreppet är det avgörande, inte de personer som 

faktiskt ingår i ett hushåll. Genom att be patienten eller de anhöriga berätta 

vilka personer de anser familjen består av kan terapeuten skapa sig en bild av 

familjen (Wright m.fl, 2002). 

Anhörig - I det svenska språkbruket används begreppet anhöriga, familj, 

familjemedlem, signifikant annan, informell vårdgivare/vårdare, 

familjevårdgivare omväxlande beroende på vem som uttalar sig och i vilket 

syfte (Microsoft Office Word, 2003).  

Närstående - används synonymt med begreppet familj. Begreppet familj går 

att beskriva och användas på olika sätt, kärnfamilj, utvidgad familj eller 

styvfamilj beroende på vem som uttalar sig. Begreppet närstående ersätter 

ofta anhörig i vetenskapliga skrifter och lagstiftande texter. Närstående 

associeras till vårdtagares närmaste sociala nätverk vilket kan betyda en vän, 

granne eller en person från en utvidgad familj. Närstående kan betraktas som 

system i form av familj eftersom de vanligtvis ofta omfattar flera personer 

och patienten står i centrum (Östlinder, 2004).  

Resultat 

Resultat av patienternas enkätsvar  

Diagram 1. Här beskrivs hur många patienter som totalt svarat i studien i respektive 

åldersgrupp och hur många i dessa grupper som svarat ja respektive nej till att ta med 

någon från sitt nätverk till samtalen på vårdcentralen.                    
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Den största gruppen 27 stycken är i åldrarna 31-40 år. Medelåldern i studien 

är 44 år.  I åldrarna 31-40 år och 41-50 år svarar den större gruppen ja till att 

ta med någon till samtalen på vårdcentralen i jämförelse med de andra 

åldersgrupperna där den större gruppen inte önskade par- och familjesamtal i 

samma utsträckning. 

Tabell 3. Patienterna beskriver orsak till att han/hon remitterats till samtalsmottagningen. 

 

 

De största grupperna av patienter beskriver att de lider av psykisk ohälsa 

n=38 (38 %) och stress relaterad problematik n=26 (26 %). 

    

Tabell 4. Önskar patienterna att ta med sig någon från sitt nätverk till samtalen? 

 

 

52 patienter (52 %) tackar nej till att ta med sig någon från sitt nätverk och 

närmare hälften 48 personer (48 %) av respondenterna som önskar att kunna 

ta med sig någon från sin familj.    

Tabell 5. Har erbjudandet funnits att bjuda med någon från patientens nätverk?  

 

 

 

 

 



20 
 

Tabell 6. Patienterna beskriver om de tror att anhöriga skulle vara intresserad av att vilja 

delta i samtalen.  

 

 

 

 

 

43 stycken (45 %) av patientgruppen uppger att någon familjemedlem eller 

partner har blivit erbjuden att delta i behandlingen medan 53 stycken (55 %) 

har inte blivit erbjudna det. 54 patienter (55 %) tror att anhöriga skulle vilja 

vara med och 44 patienter (45 %) tror inte att någon från familjen skulle vilja 

delta.   

Tabell 7. Visar att patienterna har tagit med någon från sin familj till samtalen och har 

erfarenhet av par- eller familjesamtal.    

 

Det är 16 stycken (17 %) som har varit med om att anhöriga följt med till 

samtalsmottagningen. Det finns en stor grupp som svarat nej 74 stycken (78 

%). 5 personer har blivit tillfrågade men inte kunnat eller inte önskat delta. 

På frågan vem respondenten skulle vilja ha med sig svarade totalt 46 

personer. Detta var en följdfråga. 37 personer (80 %) har svarat sin partner, 6 

stycken (13 %) att de skulle vilja ha med övrig familjemedlem, 1 patienter (2 

%) tänker att de skulle vilja ha med barnen och 2 respondenter (4 %) vill ta 

med en annan person från nätverket.  

Patienten tror att det är främst partnern som skulle vilja följa med till 

samtalen 33 stycken (60 %) svarar på det sättet. 14 stycken (26 %) har svarat 

övrig familjemedlem. 3 (6 %) av patienterna tror att barnen skulle velat följa 

med, 2 patienter (4 %) svarar att de skulle velat ta med annan person och 2 

personer (4 %) har inte tänkt på detta tidigare och kan inte besvara denna 

fråga av totalt 54 svar.   
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Tabell 8. Patientens uppfattning om hur medverkan av familjemedlem skulle påverka 

behandlingsrelationen till samtalsbehandlaren    

 

 

Den största gruppen 46 stycken (48 %) av de tillfrågade beskriver att de inte 

vet hur det skulle påverka deras kontakt med sin behandlare om de hade 

någon anhörig med. 40 personer (42 %) av patienterna tror att det skulle 

bidra till en positiv kontakt med sin behandlare och 2 respondenter (2 %) tror 

att det skulle leda till en mera negativ kontakt. Resterande 7 stycken (7 %) 

tror att det inte påverkar kontakten med behandlaren på något nämnvärt sätt.  

Gruppen som har erfarenhet av par- och familjesamtal, 16 patienter (17 %), 

uttryckte att kontakten med samtalsbehandlaren blev för 14 respondenter (15 

%) i positiv riktning och 2 patienter (2 %) tyckte inte alls att relationen 

påverkades till behandlaren då någon från nätverket fanns med.   

Tabell 9. På vilket sätt har samtalsbehandlingen påverkat patientens hälsosituation? 

 

 

Mer än hälften, 51 patienter (52 %), tyckte att man fått mycket god hjälp av 

samtalen. 38 stycken (39 %) tyckte att man fått ganska stor hjälp. För 

patienter som var på sitt första besök, 17 stycken, kan möjligen frågan vara 

svår att besvara men alla 17 har besvarat denna fråga trots sin korta 

erfarenhet. Det är inte någon av de 98 svarande som upplever att de inte fått 

någon hjälp alls och 9 patienter tycker att de fått hjälp i mindre omfattning 

dvs. någon hjälp.   

Diagram 2. Nedan visas de 16 patienter med erfarenhet av par- och familjesamtal. 

16 patienter (17 %), tabell 7, har haft par- och familjesamtal. Här tycker 9 

patienter att de har fått mycket god hjälp av samtalen och 7 beskriver att de 

fått ganska stor hjälp. 



22 
 

 

Den öppna frågan presenterar hur patienten tänker kring behandlings- 

resultatet då partnern eller familjen finns med i samtalet. ”Kan Du med egna 

ord beskriva hur Du tror att en familjerelaterad kontakt skulle påverka 

behandlingsresultatet? ” 

Av de 100 som har besvarat enkäterna hade 76 stycken svarat på den öppna 

frågan och det var 24 stycken som valde att inte svara. Det fanns 6 

respondenter som svarade ”vet inte”. De positivt inställda patienterna, grupp 

1 (n=51), ser en positiv påverkan på behandlingsresultatet. De som har en 

mera negativ attityd till par- och familjesamtal, grupp 2 (n=19), kan inte se 

att det skulle påverka behandlingen på ett positivt sätt. Det finns 16 (17 %) 

respondenter som har erfarenhet av att ha med partner eller familjen till 

samtal, av dessa tror 15 att det skall bli ett positivt behandlingsresultat medan 

1 person är mera fundersam. Deras svar finns citerade först i de olika 

beskrivna kategorigrupperna.  

Det finns sju olika kategorier där patienterna beskriver hur de tänker att par- 

och/eller familjesamtal skulle bidra till behandlingsresultatet: 

Grupp 1. Positiva attityder till att ha med någon från sin familj till samtalet 

och som bidrar till bättre behandlingsresultat. 

1. Par- och familjesamtal blir en informationskälla som breddar 

informationen om patienten till kurator  

Patienter med erfarenhet av par- och familjesamtal: 

”Han har kunna lägga till saker som har varit svåra att beskriva 

själv så kurator får en bättre uppfattning kring min smärta.” 

”Sambo har varit med och det har varit positivt då 

samtalskontakten får en bättre helhetsbild av mig och min 

vardag.”  

Patienter utan erfarenhet av par- och familjesamtal: 

"Skulle underlätta informationen till samtalsbehandlaren vilket 

skulle underlätta eller bredda bilden av patienten och dess 

problem.” 

Patienter med erfarenhet av par- och familjesamtal 

Ganska stor hjälp

Mycket stor hjälp
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2. Större förståelse för patientens situation och därmed bidra till ett bättre 

behandlingsresultat  

"Bättre förståelse större trygghet och större förståelse för att jag 

mår som jag gör." "Dom skulle kanske fått större förståelse för 

mig och min kroniska smärta och att jag ibland stressar upp mig 

för små saker." "Större förståelse från familjen hur jag mår och 

familjen kanske skulle förstå varför jag beter mig som jag gör i 

vissa situationer. Det hade nog varit lite konstigt att ta med min 

sambo men det hade varit till hjälp." ”Kanske hade 

familjemedlemmarna fått större förståelse. Kan vara positivt att 

samprata med hjälp av tredje person." "Tror att det kunde ökat 

förståelsen från min sambos sida få honom att förstå hur jag har 

det och hur han skulle kunna hjälpa till." 

3. Större delaktighet i behandlingen från nätverket vilket skulle förstärka 

behandlingsresultatet 

"Skulle underlätta om familjen förstod mera så att de skulle 

kunna hjälpa mig med att minnas vad som sagts och fått 

stöttning." "Är nöjd med mina samtal men tror att en nära 

familjemedlem kan se och höra på ett sätt som patienten inte ens 

ser eller förstår. Har själv fått höra det i efterhand. Ibland är man 

inte mottaglig för vad som sägs runt omkring." "Min behandling 

hade ju kunnat komma från två håll eftersom behandlaren kan ge 

råd och tillsammans se hur problemet kan angripas." "...mamma 

och jag skulle säkert kunnat få tips och råd kring pappas sjukdom 

och stöttat varandra med samsyn och förståelse." "Dom skulle då 

veta hur de skulle hjälpa mig eller dom kan få råd om hur dom 

ska hantera det problem som jag har."  

4. Mötas i det svåra – arbeta med interaktionen mellan paret och familjen 

Patienter med erfarenhet av par- och familjesamtal 

”Jag har haft med min man och upplever att en bro har byggts, 

där vi tidigare haft svårt att mötas.” ”För mig har det varit till 

hjälp för mig och min partner i vår relation Jag skulle nog inte 

velat ha med mig en förälder p.g.a. den situation jag befinner mig 

i.” ”Det kändes bra att prata ut och att ha stöd av en utomstående 

som kunde hjälpa till och styra samtalet Att veta mer om min 

familj och vår relation ger även mer förståelse för mig.” ”Detta 

har varit en ny upplevelse för mig och min partner. Vi har lärt oss 

mycket om varandra. Om detta kommer att ge ett varaktigt 

resultat till slut blir spännande att se!” ”Det har varit bra vi kan 
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lättare prata med varandra idag.” ”Vi kunde benämna med 

gemensamma ord hur jag har det och hur det blir för oss 

tillsammans och det blir behjälpligt för oss när vi kommer hem.” 

Patienter utan erfarenhet av par- och familjesamtal 

 "För mig och min partner hade det hjälpt väldigt mycket i vår 

relation, tror jag..." "Större förståelse för varandra och ge förslag 

på lättare eller bättre kommunikationsmöjligheter med varandra." 

"Tror det hade varit bra för mig och mina syskon att få 

tillsammans prata ut om vår uppväxt och hur vi mår idag" "Bättre 

samförståelse av vad vi går igenom med gemensamt språk på en 

avsatt tid utan att bli störd." "Öppnat upp kommunikationen 

mer..." "Samarbete är viktigt mår en dåligt i familjen påverkar det 

alla på något sätt" "Alla är drabbade av en kris när den finns inom 

familjen. Flera saker i vår relation hade gått att förebygga om vi 

tillsammans fått stöd." "Min sambo ska med nästa gång vilket jag 

tror är riktigt bra eftersom vi inte kommit till steget att gå till 

familjerådgivningen" 

Grupp 2. Patienter med negativa attityder till att ta med någon till samtalet 

och som inte heller tror att det skulle påverka behandlingsresultatet i positiv 

riktning.    

5. Problemet är patientens och patienten tycker inte att behovet finns av 

anhörigas delaktighet 

”Egentligen behöver jag inte med mig någon känner stort stöd 

ändå från partner och familj." "Har ingen aning. Tänker att den 

hjälp jag får är min ensak och det påverkar inte min familj. Tror 

inte det hade haft någon större betydelse att de hade varit med." 

"...jag  vill  bara ge några gånger tillsammans med min sambo 

eftersom jag i första hand går för min egen psykiska ohälsas 

skull." "Jag ser att problemet är mitt." ”...vid det här tillfället 

behövde jag prata med någon utanför min familj eftersom det var 

nog det som hände i min familj som var problemet inte min 

sjukdom" 

6. Att ha någon med från familjen skulle inte ha påverkat eller påverkat 

behandlingsresultatet i en negativ riktning  

"Tror inte det skulle ha påverkat min behandling särskilt mycket."  

"Tror inte jag vill ha anhörig med mig tror att det hade påverkat 

mig negativt." ”Jag tror inte det hade påverkat min behandling 

alls, det kunde kanske varit intressant för min sambo att lyssna 

men jag brukar återberätta för honom ändå.” "Om min partner 
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hade deltagit kan det kanske ha hämmat mig?! Kanske hade det 

blivit för mycket först här och sedan hemma." ”Negativt jag kan 

ha känt mig kontrollerad av min familj..." "Jag tror att det hade 

blivit ganska tyst, fick tänka på och ta mer hänsyn till för att inte 

göra någon besviken." "Jag hade haft svårare att öppna mig och 

jag har behov av att prata med en opartisk person" "Det skulle 

nog ha varit svårt att prata om allt, det beror på vilka som följt 

med." "Jag hade nog haft svårare att prata helt fritt och öppet om 

jag haft någon med mig då mina fysiska besvär belastar 

familjemedlemmarna." "... samtidigt tror jag att det hade hindrat 

mig från att prata helt fritt om min problematik. Hade nog gjort 

en anpassning." 

7.   Skulle påverkat familjemedlem på ett negativt sätt 

"Ställt stor press och stress på honom. Det hade medfört att stor 

problematik för hans sömn." 

Sex patienter svarade ”vet inte” på frågan och 24 respondenter har valt att 

inte svara alls på den öppna frågan av totalt 100 respondenter. 

Resultat av samtalsbehandlarnas enkätsvar  

Frågorna 1 och 2 finns redovisade under bakgrundsvariabler.  

Tabell 10 visar samtalsbehandlarnas svar om de erbjuder par- och/ eller familjesamtal 

 

 

     

De flesta samtalsbehandlare (n= 13, 48 %) svarade att de erbjuder par- och 

familjesamtal ibland. Den näst största gruppen erbjuder detta, men mer sällan 

(n=7, 26 %). Det finns 3 samtalsbehandlare (11 %) som ofta erbjuder par- 

och familjesamtal.  4 stycken (15 %) beskriver att de inte erbjuder par- och 

familjesamtal och de avslutar därmed enkäten vid fråga 3. Det borde då vara 

23 respondenter som fortsätter att besvara. Det är fortsättningsvis 21 och 22 

respondenter som ger svara på frågorna. Det är en respondent som beslutar 

sig för att avstå från att svara på de följande frågorna, men som har besvarat 

att hon/han erbjuder par– och familjesamtal.   
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Vilken problematik, hos patienten, är vanlig då patienten erbjuds att ta med 

sig någon mer till samtalet? Respondenterna kunde här svara med flera 

alternativ. Den största gruppen var psykisk ohälsa (n= 20, 34 %). Den näst 

största gruppen var patienter med relationsrelaterad problematik (n= 17, 29 

%). Stressrelaterad problematik var den tredje större gruppen som beskrevs 

(n=13, 22 %).      

Tabell 11. Vem ser behovet av att vara fler i rummet?    

 

 

Det är i de flesta fall en ömsesidig process mellan patienten och behandlaren 

av att se behovet och att vilja bjuda in partnern eller familjen till samtalet (n= 

19, 86 %).  

Tabell 12. Samtalsbehandlarnas tankar kring relation vid par- och familjesamtal. 

 

 

Här svarar 6 stycken av de tillfrågade att de inte tror att det skulle påverka 

behandlingskontakten med patienten, medan 15 respondenter svarade att det 

skulle ge en annan kontakt med patienten. Följdfrågan var på vilket sätt det 

skulle påverkas 

Det är 12 stycken som beskriver att det blir en positiv påverkan av relationen 

till behandlaren då partnern/familjen deltar. Det är 6 stycken som inte tror att 

det blir någon skillnad alls att vara flera i rummet. Tre vet inte hur relationen 

skull påverkas. Det är i ovanstående frågeställning 15 som säger att 

relationen skulle påverkas och 6 som menar att den inte påverkas.      

Den öppna frågan med samtalsbehandlarnas kommentarer. 

I enkäten gavs det också möjlighet för samtalsbehandlaren att skriva egna 

kommentarer till frågan; ”Kan Du med egna ord beskriva hur Du tror att en 

familjerelaterad kontakt skulle påverka behandlingsresultatet? ”  
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Det var totalt 21 respondenter som svarade på den öppna frågan. De flesta 

tror att det skulle påverka behandlingsresultatet i positiv riktning (n= 20) det 

var 1 behandlare som beskrev att denne inte tror att behandlingsresultatet blir 

bättre av par- och familjesamtal.   

Det finns olika tankar kring syftet med par- och familjesamtal. Två beskriver 

att de tar med flera i samtalet vid något tillfälle för att bedöma om behovet av 

behandling ligger på en relations nivå mellan paret eller i familjen och 

hänvisar då vidare till annan behandlingskontakt. Det finns 

samtalsbehandlare som ser som syfte att få information om eller skapa 

förståelse för patientens situation. Några samtalsbehandlare beskriver arbetet 

mellan individerna - interaktionen mellan paret och familjemedlemmarna. De 

fem kategorierna redovisas nedan. 

1. Ger terapeuten en bredare information om patienten. 

"Det kan dyka upp andra ämnen/vinklingar av problemet som kan 

vara till nytta i fortsatt behandling.” "Jag får klarhet i 

relationsmönster och kan genom detta få förståelse för patientens 

beteende och känslomässiga påverkan med utgångspunkt från det 

jag sett. Det gör att vi kan arbeta vidare enskilt med dessa delar.” 

"Jag har inte par terapi utan i de fall jag träffar par handlar det om 

att t ex inhämtar information för att få bättre insikt i patientens 

problematik, att få bådas bild av en situation." 

2. Samtalen ökar patientens möjlighet att få förståelse från sin partner/familj 

och därmed underlätta patientens behandling och vardag  

"... partnern ska få förståelse för vad depression är och också 

förståelse varför partnern förändras." "Jag erbjuder ofta att 

patienten skall ta med sig sin partner för ett samtal. Min tanke är 

att partnern skall få större förståelse för patientens mående och 

för att minska oro. Ofta handlar det om missförstånd i 

kommunikationen och att patienten inte vill belasta anhöriga ." 

"Partnern får en förståelse och konkreta sätt hur den kan bemöta 

patienten för att stärka den i sin friskhet istället för att använda 

sig av beteenden som stärker patientens ohälsa och 

sjukdomsbeteende." ”Jag tycker att det påverkar 

behandlingsresultatet till stor del då man dels kan få fatt i material 

som man inte annars skulle ha sett och dels kan behandlingen få 

skjuts av att familjemedlemmar vet vad som pågår och kan bidra 

till förändring. ”  

3. Arbetet med interaktionen mellan patienten och dennes nätverk bidrar till 

att alla deltar i ett behandlingsresultat 
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"Samarbetet parterna mellan blir bättre och de kan jobba mer 

tillsammans istället för på var sin kant där båda känner sig 

oförstådda och uppgivna" "Känslan blir att problemet lyfts och att 

de får gemensamt ansvar att hitta lösningar.  Vid 

stressproblematik kan jag märka att den ena partnern stått i 

startgropen för att kunna avlasta men blivit hindrad av sin 

partners kontrollbehov." "Det blir bådas ansvar att se till att välja 

andra positiva beteenden. Det går då att bryta partnerns känsla av 

maktlöshet inför sjukdomsbeteendet och istället vet partnern hur 

de kan göra för att bryta ex ett ångestbeteende och att det är 

hjälpsamt i förlängningen trots partnerns reaktion. Paret kan prata 

tillsammans om hur olika situationer ex hur gör vi då ångesten/ 

stressen/ depressionen gör det här med mig och oss." ”I de fall 

där patienten och partnern är positiva och det finns gemensamma 

målsättningar blir resultatet bra." 

4. Par- eller familjeterapi, enbart vid något enstaka tillfälle, för att 

konstatera att paret eller familjen behöver hjälp med relationerna och 

därmed hänvisa vidare till familjerådgivning  

"Jag brukar vara tydlig med att jag inte är parterapeut, men att vi 

kan ta med partnern vid ett eller två tillfällen för att titta på 

problemet." "Jag tycker bara det är positivt att anhöriga deltar i 

samtalet, erbjuder bara ett samtal och om det är familjerådgivning 

paret bör gå i rekommenderar jag det. " 

5. Osäker om par eller familjeterapi kan påverka behandlingsresultatet 

"Jag ser sammanhanget som patienten lever i men kanske blir inte 

resultatet bättre av par eller familjeterapi” 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Av hundra patienter på vårdcentraler önskade 48 % att ta med sig någon från 

sitt nätverk, framför allt sin partner. 52 % ville inte att någon från nätverket 

skulle delta utan ser hälsoproblemet som sitt eget med behovet av eget 

forum. Samtalsbehandlarna, erbjöd par- och familjesamtal men beskrev att 

man inte gjorde det så ofta. Relationen mellan patient och samtalsbehandlare 

skulle i de flesta svaren bli på ett positivt sätt om anhöriga deltog. Både 

patienter och samtalsbehandlare trodde att behandlingsresultatet skulle 

påverkas i en positiv riktning vid nätverkets deltagande. Både patienter och 

familjebehandlare såg fördelar med familjesamtal, men en minoritet erbjöds 

detta eller tog emot det erbjudandet.  
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I denna studie var urvalet snedfördelat mellan män, 22 stycken, och kvinnor, 

77 stycken. Det blev aktuellt att titta på om det fanns bortfall bland 

respondenterna. Holmberg och Sköld (2009) beskriver utifrån sin studie att 

det råder dominans av kvinnliga patienter på samtalsmottagningar på 

vårdcentraler och en tänkbar förklaring är att kvinnor har en större andel 

psykisk ohälsa än män, enligt SBU (2004). I rapporten som SBU publicerat 

redovisas, med ytterst få undantag, ungefär dubbelt så hög frekvens av 

depression hos kvinnor än hos män. Holmqvist och Foldemo (2013) visade 

på att den typiska patienten var en medelålders kvinna (73 %) av de som 

söker till primärvården i Östergötland. Utifrån dessa resultat blev 

fördelningen mellan män och kvinnor i denna undersökning mer 

överensstämmande med det som beskrivits i tidigare studier. Lindhe-

Söderlund, et. al (2006) lyfter upp den viktiga aspekten, kring behovet att 

medvetenhet finns hos vårdpersonalen, att synen på vård och vårdbehov 

skiljer sig mellan kvinnor och män och mellan olika åldrar i patientgruppen. 

Alla medborgare skall ha samma tillgänglighet till vård och få samma 

bemötande. Detta stämmer överens med målet för hälso- och sjukvården där 

en god hälsa och en vård på lika villkor skall ske för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet (HSL, SFS 1982:763). 

Det var 38 patienter som uppgav att de sökte vårdcentralen för psykisk 

ohälsa. Samtalsbehandlarna beskrev också den psykiska ohälsan som den 

mest dominerande problematiken (34 %). Wenemark, et. al (2002) menar att 

den vanligaste vägen att söka för psykisk ohälsa (30 %) sker via 

vårdcentralerna. Samtalsbehandlarna beskrev relationsrelaterad problematik 

som en patientgrupp där de brukar erbjuda par- och familjesamtal. 

Behandlaren såg som viktigt att ha fler än patienten i rummet då det gäller 

relationell problematik.  

Den vanligaste kontaktlängden var 0 – 4 månader (52 %). Holmberg och 

Sköld (2009) visade att tre av fyra patienter (76 %) hade en behandlingstid på 

maximalt sex månader och endast sex patienter (10 %) hade behandlingstid 

som översteg ett år. Holmqvist och Foldemo (2013) skriver i resultatet av sin 

studie att det genomsnittliga antalet samtal i primärvårdens 

samtalsbehandlingar är litet. I den presenterade studien visade det sig att 39 

% av patienterna nått förändringsnivå efter fem samtal. Resultatet ger skäl 

enligt Holmqvist och Sköld (2013) att fundera över och ställa frågan kring 

vilken effekt man vill uppnå och vad som är ett rimligt antal samtal i 

primärvårdsbehandlingar. 

Karlsson (2004) bekräftar vikten av samtalsbehandlingens funktion på 

vårdcentralen att möjlighet ges för bearbetning av känslor där patientens/ 

familjens resurser får lyftas fram vilket kan bidrar till självläkande krafter ut 
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ur problem. En enbart medicinskt inriktad vård förbiser den livssituation som 

patienten befinner sig i och hindrar en aktiv inställning till problemet. I denna 

studie beskrev 52 % att man fått mycket god hjälp av samtalen och 39 % 

tyckte att man fått ganska stor hjälp. Det fanns en grupp (17 %) som haft par- 

och familjesamtal och de svarade utifrån sin erfarenhet. Inom denna grupp 

tycker 9 patienter att de hade fått mycket god hjälp av samtalen och 7 

beskrev att de fått ganska stor hjälp. För patienter som var på sitt första 

besök, 17 stycken, kan tänkas att frågan var svår att besvara men alla har 

besvarat trots kort erfarenhet. Det är uppenbart att behandlingsalliansen har 

stor betydelse för behandlingsutgången. Holmqvist och Foldemo (2013) 

upptäckte i enskilda analyser att patientens skattning av samarbetet med 

terapeuten redan vid första samtalet har betydelse för behandlingsutfallet. 

Resultaten tyder alltså på att förmågan att skapa förtroende och att 

tillsammans med patienten utveckla ett behandlingssamarbete spelar en 

viktig roll för behandlingens framgång.  

Nästan hälften av patienterna skulle vilja ta med sig någon från sitt nätverk. 

Främst var det partnern som patienten också tror skulle vilja följa med på 

samtal. Mer än hälften av patienterna önskade inte att ta med någon från sin 

familj eller sitt nätverk till samtalsbehandlingen. De framhöll en tydlig tanke 

av behovet av att få ha en egen behandlingskontakt utan sin familjs 

deltagande. Asen (2002) tycker att terapin bör ha utformats och 

differentierats utifrån behov som finns hos patienten och familjen. I praktiken 

menar Asen (2002) att de flesta terapeuter som arbetar inom sjukvård 

behöver anpassa sitt arbete till sammanhanget och det som utgör problemet. 

Olika faser av behandlingen kräver olika tekniker och stilar/positioner hos 

terapeuten och i skilda sammanhang krävs olika sätt att hantera en upplevelse 

av problem vilket patienten och familjen själva presenterar.  

Erbjudande har getts till patienter, 45 % berättade att de har blivit erbjudna 

att ta med någon men det är 17 % som förklarade att någon från familjen har 

varit med. Det fanns ett uttalat intresse för att ta med någon från sitt nätverk 

(48 %), trots det var det en stor del som har svarat nej på frågan om någon 

anhörig hade deltagit i deras samtal (78 %). Studien kunde tyvärr inte se vad 

alla nej står för. Det hade möjligen varit bra att istället haft en ytterligare 

följdfråga som kunde mer belyst, beskrivit och nyanserat svaret nej. Lundin 

(2007) betonar vikten av att lägga fokus på patientens familj och nätverk 

vilket är en del av omvårdnaden av patienten och det ökar välbefinnandet för 

hela systemet/ familjen. Gustavsson (2004 s. 35-53) ger erfarenheten av att 

det sker mycket i ett terapirum då familjen finns med. I familjearbetet kan 

processerna hos både patienten och anhöriga bli tydliga. I det systemiska 

arbetet integreras olika perspektiv utifrån sjukdomens uppkomst och förlopp. 

Patienten behöver få information om, förstå betydelsen av och få förståelse 

för syftet med att bjuda in sin familj till samtalsbehandlingen. I detta har 
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samtalsbehandlaren en viktig funktion, terapeuten har erfarenhet och kunskap 

vilket skulle kunna ge terapeuten uppdraget att informera och motivera till 

par- och familjesamtal. 

Samtalsbehandlarna erbjuder par och familjesamtal. De samtalsbehandlare 

som beskrev att de erbjöd par- och familjesamtal gjorde det till största delen 

ibland (48 %) och sällan (26 %). Det skulle ha varit intressant att veta varför 

de flesta svaren ligger hos ibland och sällan då erfarenheten hos 

samtalsbehandlarna pekade på att par- och familjesamtal bidrog till ett gott 

behandlingsresultat. Några av samtalsbehandlarna erbjöd par- och 

familjesamtal vid något enstaka tillfälle, för att titta på om behovet skulle 

tillgodoses av annan behandlingsinsats. Här hade par- och familjesamtalen en 

funktion av bedömning istället för att det är ett alternativ till det enskilda 

samtalet. Det var i de flesta fall en ömsesidig process mellan patienten och 

behandlaren av att se behovet och vilja bjuda in partnern eller familjen till 

samtalet (86 %). Samtalsbehandlarna har erfarenhet av att ha par- och 

familjesamtal och känner till vilka effekter det kan ge och skulle därmed i 

större utsträckning kunna rekommendera denna samtalsform. Behandlarna 

har i studien beskrivit par- och familjesamtal som en bra terapeutisk modell 

att arbeta med som ger ett bra behandlingsresultat.  

Det fanns en viss osäkerhet kring hur relationen skulle sett ut till behandlaren 

då det fanns flera i rummet. Enligt studier kräver relationsskapandet något 

annat vid par- och familjesamtal i jämförelse med enskilda samtalen. Det är 

en komplex process ur både behandlarens och patienternas perspektiv. 

Friedlander, Bernardi och Lee, (2010) beskriver detta utifrån individerna i 

familjen och deras förmåga till alliansrelaterat beteende i familjeterapi som 

kräver engagemang i den terapeutiska processen, känslomässig kontakt med 

terapeuten, trygghet med det terapeutiska systemet och gemensam 

målsättning med terapin inom familjen. Pinsof (2004) menar att 

alliansbyggandet är ömsesidigt och cirkulärt i sin process mellan terapeut och 

var och en av individerna och till patientsystemet som helhet. Det är ett 

komplext byggande av relation och svaret ”vet inte” som var 46 patienters 

svar, vittnar också om att frågan inte var så enkel att besvara.  I efterhand kan 

frågan bedömas som svår att svara på för respondenter som inte har 

erfarenhet av par- och familjesamtal, men de har gjort försök att beskriva 

detta så långt de har kunnat. Den grupp av 16 patienter som hade erfarenhet 

av par- och familjesamtal uttryckte att kontakten med samtalsbehandlaren 

blev för 14 respondenter i positiv riktning och 2 patienter tyckte inte alls att 

relationen påverkades till behandlaren då nätverket fanns med.  

Relationsskapandet är en betydelsebärande del av terapin och för 

terapiresultatet. Petitt och Olsson (1995) beskriver att då terapeuten ingår i en 

relation med patienten, utifrån det som är önskvärt att arbeta tillsammans 

med och i en ömsesidig relation, bidrar det till förändring vilket är 
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förändringsarbetets uppdrag.  

Det var totalt 76 som svarade på den öppna frågan, 24 patienter valde att 

avstå att svara och 6 personer svarade ”vet inte”. 51 respondenter beskrev en 

positiv påverkan på behandlingsresultatet och 19 stycken hade tankar om 

ingen eller negativ påverkan på behandlingsresultatet om nätverket skulle 

medverkat. Av de 16 patienter som hade erfarenhet av par- och familjesamtal 

var det 15 stycken som beskrev att par- och familjesamtal gav ett positivt 

behandlingsresultat och 1 person tänkte att samtalet med nätverket var 

positivt men denne var mer fundersam kring om det kunde påverka själva 

resultatet av behandlingen.  

Det fanns en skillnad i hur patienterna tänkte utifrån syftet med par- och 

familjesamtal, vilken funktion det hade för patienten och hur denna funktion 

påverkade behandlingsresultatet. Några av de positivt inställda patienterna 

beskrev ett individuellt behov utifrån ett individuellt perspektiv. Det skulle 

påverka behandlingsresultat så att behandlaren kunde få en bredare 

information om patienten via anhöriga. I svaren kunde utläsas en 

förhoppning om att familjen skulle kunna få förståelse och få utvidgad 

kunskap om hur patienten mådde och utifrån det skulle närstående bli mer 

delaktiga för att sedan kunna hjälpa och stödja patienten. I SOU rapport 

(2004) beskrivs sambandet mellan dåligt socialt stöd och depression, i 

befolkningen och i grupper av patienter. Här ges ett starkt stöd för att 

samband finns, som troligen handlar om hur vederbörande uppfattar det 

sociala stödet än hur det egentligen varit i praktiken (Paykel, 1992, refererad 

i SOU 2004, s. 141). Möjligheten att uppleva KASAM känsla av 

sammanhang och koherens inbegriper upplevelse av att känna mening, 

förutsägbarhet och begriplighet (Antonovsky, 1999). Dess tre begrepp blir 

centrala för en patient i den psykosociala situationen där också 

familjerelationerna spelar stor roll och blir viktiga. I mötet med patienten och 

dennes familj borde fokus vara på det friska, att tillföra det som är bra för 

hälsan istället för att fastna i symtomen och sjukdomens begränsningar. 

Grunden för dessa tankar ligger i humanistisk och salutogen människosyn 

som bidrar till att individens förutsättningar blir större för att ta kontroll över 

livet och hälsan (Karlsson, 2004). 

 I den patientgruppen, som var negativa till att ta med sig någon till samtalet, 

beskrevs också ett individuellt perspektiv. Patientens problematik är 

patienten själv ägare av och att det var centralt att ha en plats där patienten 

själv kunde prata om sitt problem, ett eget forum. Utifrån ett 

interaktionsperspektiv beskrivs att par- och familjesamtal skulle kunna vara 

hämmande då partner eller övrig familjemedlem fanns med. Någon beskrev 

en lojalitet inför sin närstående som kunde bidra till att man ville hålla inne 

med det man tänkte och att vara ärlig skulle leda till en ytterligare belastning 
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i en redan belastad situation.  De föreställningar vi har kring ex ohälsa och 

vad det skapar hos andra skriver Wright, Watson och Bell (2002) om med 

begreppet recilience som fokus.  En familj som drabbas av ohälsa kan 

föreställningar bli bekräftade, ifrågasatta eller hotade. Hur familjen väljer att 

anpassa sig till, kontrollera och hantera situationen har sitt ursprung i vilka 

föreställningar som de har om ohälsa och sjukdom. Här kan terapeuten stödja 

till att utmana, förändra och modifiera det som hindrar familjens 

föreställningar. Sjukdom orsakar påfrestning för patienten och familjen. 

Redan existerande konflikter och svårigheter förvärras ofta när allvarlig eller 

kronisk sjukdom kommer in i familjen (Wright et al., 2002).  

Familjeterapeutens utmaning skulle kunna vara att skapa förutsättningar för 

och motivera till att bjuda in fler till samtalet. Samtalsbehandlarens 

erfarenheter och kunskaper av familjearbete dvs. vilka effekter par- 

familjesamtal skulle kunna ge och hur dessa också skulle påverka 

behandlingsresultatet. Det var endast 2 terapeuter som var familjeterapeuter 

och resterande 25 behandlare hade inte familjeterapi som inriktning i sin 

utbildning vilket med stor sannolikhet bidrar till de svar som fås av 

samtalsbehandlarna då de beskriver syftet med par- och familjesamtal. 

Flertalet samtalsbehandlare trodde att det skulle påverka 

behandlingsresultatet i positiv riktning, (n= 20) av totalt 21 svar, då patienten 

tog med någon från sitt nätverk. Det var en av respondenterna som beskrev 

att denne inte trodde att behandlingsresultatet blev bättre av par- och/ eller 

familjesamtal. Utifrån syfte med par- och familjesamtal beskrev två att de tog 

med fler i samtalet vid något enstaka tillfälle för att konstatera att behovet av 

behandling låg på en relationell nivå.  Flera samtalsbehandlare uttryckte, likt 

patienternas, ett individuellt patientperspektiv. Några pekade på att par- och 

familjesamtal skulle vidga informationen kring patienten. Flera 

samtalsbehandlare lyfte också upp förståelsen från anhöriga som ett centralt 

begrepp för att skapa en bättre livssituation för patienten i sin vardag och i 

sitt behandlingsarbete. I studier kring vad patienter önskar så är det just att 

familjen och anhöriga behöver hjälp med att förstå och acceptera. Även i 

forskningen kring anhörigas upplevelser önskar anhöriga att bli inbjudna 

(Tranvåg & Kristoffersen, 2008). Det fanns samtalsbehandlarna som beskrev 

tankar att arbeta kring interaktionen mellan patienten och nätverket. De 

uttryckte bl. a. att det då blev bådas ansvar att se till att välja andra positiva 

beteenden. I relationen kunde partnerns känsla av maktlöshet inför 

sjukdomsbeteendet brytas då en familjemedlem inte mådde bra. Det var 

hjälpsamt då paret kunde prata tillsammans om hur olika situationer ex. stress 

eller sorg vad som då händer hos patienten eller med paret. I ett systemiskt 

förhållningssätt med tonvikt på resurser främjar läkandet, återhämtningen 

och motståndskraften utvecklas vilket medför att familjen kan integrera sina 

upplevelser och gå vidare (Walsh, 2006). Flodmark (2001)  anser att 
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familjeterapi har en plats inom den medicinska sfären, inte för att familjen 

har en sämre funktion än normalfamiljen, utan endast att man har nytta av att 

förbättra funktionen då belastningen blir stor när någon familjemedlem 

drabbas av en kronisk sjukdom. Enligt Gustafsson (2004) är det fullt möjligt 

att leva det normala familjelivet trots att någon har en allvarlig och svår 

sjukdom i familjen. Det krävs dock en större flexibilitet och ett mått av 

uppfinningsförmåga än om familjemedlemmen skulle vara helt friskt. 

Familjeterapi kan förbättra symtom. Det finns också en stor fördel med ett 

nära samarbete mellan professioner som terapeut och sjukvårdspersonal 

vilket är att rekommendera i sjukdomssituationer med psykosomatiska och 

psykogena inslag i en kroppslig sjukdom (Gustafsson, 2004).  Livshändelser 

som arbetslöshet, kriser i familjen eller i omgivningen kan leda till att någon i 

familjen får symtom medan någon annan hanterar det på egen hand utifrån 

nya förutsättningar och förhållanden. Tegerhult och Ydreborg (2000) menar 

att situationen ibland blir kravfullt och att den kan ställa större krav än vad 

personen i fråga har resurser för. 

Metoddiskussion 

Studiens mätinstrument var beskrivande och kvantitativ men det fanns också 

en öppen fråga som behandlades med ett kvalitativt perspektiv. Genom att 

använda en enkätundersökning ökade möjligheterna till ett brett underlag och 

nå många patienters röster samtidigt (Holme & Solvang, 1997). Det fanns 

faktorer som kan ha påverkat tillförlitligheten, reabiliteten. Det var 

samtalsbehandlarna som frågade patienterna om han eller hon ville delta. Det 

var inte det första alternativet att undertecknad skulle dela ut enkäter till 10 

respondenter men det blev så då vårdcentralen i Mantorp blev aktuell. Det 

fanns påverkan av att författaren till studien ställde frågan till patienten på 

samma sätt som för alla samtalsbehandlare som har en relation till patienten i 

sin behandlingskontakt och det kan ha haft betydelse för respondenterna svar 

till att vilja delta i studien. Det kan också ha funnits en påverkan hur 

patienterna valde att besvara frågorna i enkäten. Det gjordes försök att 

överbrygga detta med stöd av medföljande svarskuvertet som skulle limmas 

samman då enkäten var besvarad med syfte att kurator inte skulle kunna ta 

del av materialet. 

Det var av vikt att titta på om studien mätte det som var dess syfte att mäta, 

validiteten. Patienterna fick frågor kring par- och familjesamtal som de flesta 

respondenter (83 %) inte hade erfarenhet av. Det kan vara abstrakt att 

reflektera kring hur relationen till behandlaren skulle bli vid par- och/eller 

familjesamtal samt hur behandlingsresultatet skulle kunna påverkas i en 

obekant behandlingsmodell. I den öppna frågan, hur behandlingsresultatet 

skulle bli, valde 24 patienter att inte svara alls och 6 patienter svarade ”vet 

inte”. Dessa svar eller uteblivna svar kan vittna om svårigheten att besvara 
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frågorna. I de patientenkäter som saknade svar på den öppna frågan, 24 

stycken, var det 20 stycken som svarade nej på önskan om att ta med sig 

någon anhörig till samtalet.  Det kan möjligen vara en orsak att dessa 

patienter har svårt att reflektera kring ett behandlingsresultat, där flera deltar, 

då patienten inte vill ta med någon till samtalet och önskar heller inte den 

samtalsmodellen. När det gäller samtalsbehandlarna var svarsunderlaget 27 

stycken av 46 tillfrågade vilket ger underlag på 58,7 %, en acceptabel 

svarsnivå för en enkätundersökning. Naturligtvis finns en risk att 

samtalsbehandlare med mindre intresse för par och familjebehandling i högre 

grad kan ha avstått fån att dela ut och besvara enkäterna.  

Tankar kring ytterligare forskning  

Det finns, efter avslut av denna studie. en nyfikenhet kring om det finns 

samarbete över professionsgränser inom primärvården, Medical Family 

Therapy, och i så fall hur har vårdcentralen skapat möjlighet för detta i sin 

organisationen, vilket modellen har som sin förutsättning. Hur blir det om 

hälso- och sjukvården börja tänka mera systemiskt men om inte patienterna 

efterfrågar det?  

Det skulle vara intressant att titta mera på patienterna som beskriver behovet 

kring familjeterapi på vårdcentralen och de som har erfarenhet kring par- och 

familjesamtal. Vilka förväntningar finns innan man bjuder in sin partner eller 

familj, hur blev resultatet och svarade resultatet upp till patientens 

förväntningar?   

Slutsatser  

Sammanfattningsvis ger resultatet i denna studie stöd till att det finns intresse 

för att bjuda in sin partner eller familj. Det finns också en grupp som inte ser 

detta som ett alternativ. Samtalsbehandlare brukar till största delen erbjuda 

par- och familjesamtal. Det finns ett gott stöd för att det blir ett positivt 

resultat av behandlingen men en mindre grupp patienter tror inte på ett bättre 

behandlingsresultat. Par- och familjesamtal kan vidga informationen, skapa 

förståelse för patientens situation och utöka möjligheten till delaktighet och 

stöd. Patienterna beskriver också ett arbete mellan individerna som skulle 

vara behjälpligt. 16 patienter beskriver erfarenhet av att ha haft par- och 

familjesamtal. De upplever att de fått hjälp av samtalen och de beskriver mer 

av förändringsarbete mellan individerna i jämförelse med de som inte har 

erfarenheten av par- och familjesamtal.  Samtalsbehandlarna beskriver att de 

vid något tillfälle har par- eller familjesamtal för bedömning, utvidga 

informationen eller stödja till större förståelse för patientens situation. Några 

beskriver ett interaktionsarbete d v s familjeterapi. Frågeställningen och 

metoden fungerade för att få svar på de frågor som inramade syftet med 
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studien. Det finns dock tankar kring utvecklingsmöjligheter kring några av 

frågorna som skulle vidgat perspektivet kring frågeställningen. 

Slutord.  

Studien visar att det psykosociala perspektivet är integrerat i primärvården 

med tanke på de anställningar som gjorts av samtalsbehandlare. Det 

systemiska tänkandet finns det utvecklingsmöjligheter för. 

Behandlingsarbetet mellan individerna i en sjukdomssituation skulle kunna 

komplettera det psykosociala perspektivet. Den ömsesidiga påverkan då en 

drabbas av sjukdom finns förståelse för men att hela familjen är behjälpt av 

ett behandlingsarbete ses inte med samma självklarhet. Studien pekar på att 

den enskilda patientens problematik stannar många gånger vid att vara den 

enskilde patientens och då familjen bjuds med får familjearbetet mera 

funktionen som bedömning, resurs eller stöd för patienten vilket 

respondenterna till större delen tänker bidrar till ett bättre 

behandlingsresultat. Det är av vikt att lyssna till patienternas önskemål om att 

ha en plats som är patientens egen vilket beskrivs av patienterna i studien.  

Vid tillfällen då behovet av att ta med flera från nätverket blir synligt vore 

det av vikt att behandlarens kompetens/kunskap och erfarenhet skulle kunna 

användas för att presentera och motivera för par- och familjesamtal och att 

detta skulle kunna vara ett alternativ eller en rekommendation för patienten. 

Studien pekar på att närmare hälften av patienterna önskar att ta med någon 

anhörig och att samtalsbehandlare är öppna för att bjuda in flera till 

terapirummet men av respondenterna är det endast 16 patienter som har haft 

någon från sitt nätverk med i samtalen.  Terapeuten kan stödja och hjälpa 

familjen att utveckla mening ur den aktuella sjukdomen och familjens 

sjukdoms historia, hjälpa till att ta bort eventuell skuld, erkänna de försvar 

som kanske finns, och underlätta att få känna sorg och acceptans kring förlust 

av hälsa (Mc Daniel et al., 2013) 
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Bilaga 1 

Till Dig som patient på Samtalsmottagningen på Vårdcentralen! 

Härmed tillfrågas Du om Du vill delta i en enkätstudie. 

 

Syftet med frågorna är att lyssna till hur Du som patient skulle uppleva att ta 

med någon/några av dina närstående till samtalen på vårdcentralen. Finns det 

behovet hos Dig, och i så fall vem/vilka skulle du vilja ta med dig? Du 

kanske har erbjudits detta och i så fall hur blev det för Dig?,Enkäten kommer 

att delas ut till patienter som besöker samtalsmottagningen på vårdcentralen.  

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. Dina svar är anonyma och kommer 

inte att påverka Din fortsatta behandling. Det är naturligtvis frivilligt att 

besvara enkäten. När du har svarat på frågorna lägger du enkäten i kuvertet 

som medföljer och klistrar igen detta. Kuvertet lämnas sedan till din 

samtalsbehandlare/kurator. 

Svarsmaterialet kommer att bearbetas och analyseras enbart på gruppnivå 

och inte några av Dina uppgifter kan spåras vidare.  

Resultatet av denna studie kommer att beskrivas i en uppsats som jag skall 

skriva i min utbildning till familjeterapeut på Hälsouniversitetet i Linköping. 

 

Verksamhetschefen har lämnat sitt medgivande till att studien genomförs. 

    

Med vänliga hälsningar Lena Josefsson 

lena.josefsson@lio.se 

 

 

 Till patienten på samtalsmottagningen på Vårdcentralen 

 

     1. Vilket år är du född?_______________  

2. Ditt kön? 

o Man 

o Kvinna 

mailto:lena.josefsson@lio.se
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3. Ditt civilstånd 

o Gift  

o Sambo 

o Särbo 

o Ensamstående 

o Bor med ursprungsfamilj 

 

4. Har du barn boende hemma hos Dig minst halva tiden? (Även sambos 

barn) 

o Nej 

o Ja, ange åldrarna på 

barnen____________________________________________ 

 

5. Vad är huvudskälet till att du sökt kuratorskontakt? 

o Kroppslig sjukdom 

o Psykisk ohälsa 

o Stressrelaterad problematik  

o Missbruk 

o Relationsproblem inom familjen eller med närstående 

o Annan 

orsak____________________________________________________ 

 

6. Besvären påverkar min arbetsförmåga på följande sätt: 

o Jag kan studera/arbeta heltid   

o Jag kan studera/arbeta deltid  

o Jag kan inte studera/arbeta alls 

o Jag står till arbetsmarknadens förfogande 

 

7. Hur länge har du haft kontakt med samtalsmottagningen på 

vårdcentralen? 

o Första gången idag 

o 0-4 månader 

o 4-6 månader 

o 6 månader eller mera 

 

8. Skulle du velat att din familj eller partner deltog i behandlingen? 

o Ja 

o Nej 

       Om ja… Vem hade du velat ha med dig ? 

o Partner 

o Övrig familjemedlem 
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o Barn 

o Annan?__________________________________________________ 

 

9. Har erbjudandet funnits att ta med dig någon betydelsefull annan 

person, din familj eller partner, till samtalsmottagningen? 

o Ja 

o Nej 

 

10. Har någon av dina anhöriga deltagit i behandlingen vid något/några 

tillfällen? 

o Ja 

o Nej 

o Har blivit tillfrågad men inte haft möjlighet 

o Har blivit tillfrågad men inte önskat delta  

 

11. Tror du att någon skulle velat delta i din familj?  

o Ja 

o Nej 

     Om ja… Vem eller vilka skulle det ha varit som velat följa med dig? 

o Partner 

o Övrig familjemedlem 

o Barn 

o Annan___________________________________________________ 

o Har inte tänkt på det 

 

12. Om din familj/partner deltar i samtal tillsammans med dig och din 

kurator, hur tror du detta skulle påverka din kontakt med din 

behandlare? 

o I positiv riktning 

o I negativ riktning 

o Inte alls 

o Vet inte 

 

13. Har du haft hjälp och stöd av samtalen som du fått? 

o Ingen hjälp 

o Någon hjälp 

o Ganska stor hjälp 

o Mycket stor hjälp 
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14. Beskriv med egna ord!  

Hur tror du att det kunde ha blivit om du haft någon mer med dig från din 

familj i samtalet och hur hade det påverkat din behandling?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Alternativ fråga om du har haft någon med dig 

Hur blev det att ha någon mera från din familj med dig i samtalet och hur 

påverkade det din behandling? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________                    Stort TACK för Din medverkan! 
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Bilaga 2 

Till Dig som kurator/samtalsterapeut på Vårdcentralen! 

Tack alla ni som har svarat på min enkät! 

Detta blir en ytterligare påminnelse för Er som kan tänka Er att fylla i 

enkäten men glömt. Det är samma enkät som tidigare så för Dig som redan 

medverkat kan direkt ta bort detta mejl. 

Syftet med frågorna är att lyssna till om Du som kurator/samtalsterapeut 

erbjuder par- och/ eller familjesamtal till dina patienter och i så fall hur har 

du upplevt att det har blivit? Vid vilken problematik har det varit aktuellt? 

Hur har du upplevt kontakten och resultatet tillsammans med patienten? 

Enkäten kommer att mejlas ut till alla kuratorer/samtalsterapeuter på 

vårdcentraler i Östergötlands läns landsting.  

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara.  Det är naturligtvis frivilligt att 

besvara den. Enkäten kan du svara på t o m den 26 maj 

Svarsmaterialet kommer att bearbetas och analyseras enbart på gruppnivå 

och inte några av Dina uppgifter kan spåras vidare.  

Resultatet av denna studie kommer att beskrivas i en uppsats som jag skall 

skriva i min utbildning till familjeterapeut på Hälsouniversitetet i Linköping. 

Med vänliga hälsningar Lena Josefsson 

lena.josefsson@lio-se 
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Enkät till Dig som kurator/samtalsbehandlare på Vårdcentral 

(Denna enkät gjordes som en elektronisk enkät) 

1. Vilken psykoterapiutbildning har du? (ett svarsalternativ) 

o Steg 1 

o Leg psykoterapeut 

o Annan 

 

2. Vilken inriktning har du? (flera alternativ möjliga) 

o KBT inriktning 

o Psykodynamisk inriktning 

o Familjeterapi 

 

3. Erbjuder du dina patienter par- eller familjesamtal? (ett svarsalternativ) 

o Nej, om du svarar nej kan du stoppa enkäten här! 

o Ja, sällan om du svarar ja följer flera frågor) 

o Ja, ibland 

o Ja, ofta 

 

4. Vid vilken problematik eller vilka problem har du erbjudit par eller 

familjesamtal? (flera alternativ möjliga) 

o Fysisk ohälsa 

o Psykisk ohälsa 

o Stressrelaterad problematik 

o Relationsrelaterad problematik 

o Missbruk 

o Annan problematik 

 

5. Hur kommer du och din patient fram till att bjuda in sin partner eller 

sin familj till samtalet? (ett svars alternativ) 

o Oftast är det jag som behandlare som upplever behovet 

o Oftast är det patienten som upplever behovet 

o Oftast kommer vi gemensamt fram till behovet 
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6. Upplever du att kontakten/alliansen blir annorlunda med din patient då 

dennes partner eller familj finns med i samtalet? 

o Nej 

o Ja 

Om du svarade ja, på vilket sätt blir det annorlunda? 

o I positiv riktning 

o I negativ riktning 

o Ingen skillnad alls 

o Vet ej 

 

7. Beskriv kort med egna ord! 

Hur blir din upplevelse av behandlingsresultatet då patienten har med sig sin 

partner eller familj i samtalet? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Tack för Din medverkan! 


