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Sammanfattning 
Psykisk hälsa/ohälsa är ett svårdefinierat begrepp som sätter fingret på ett av de största 

folkhälsoproblemen i vårt land, där depression är en av de vanligaste diagnoserna. 

Manualerna DSM-IV TR och ICD-10 används inom stora delar av sjukvården, världen över, i 

syfte att ge kunskap om lämpligast behandling till patienter med psykiska besvär. Denna 

studie syftar till att, genom en kvalitativ analys, undersöka vilka grunder som finns bakom de 

vanligast använda diagnosmanualerna och vilka kriterier som krävs för att uppfylla två vanligt 

förekommande diagnoser, PTSD och svår depression. Vidare syftar studier till att belysa 

eventuella likheter och olikheter mellan dessa diagnoser och vad det kan föra med sig. Såväl 

psykologisk forskning som klinisk praktik utgår idag mestadels från psykiatriska diagnoser, 

vilket kan ha såväl fördelar som nackdelar, men samtidigt diskuteras huruvida man istället ska 

lägga fokus på en annan mer underliggande nivå, nämligen processerna som sträcker sig över 

diagnosernas gränser.  Fördelarna med ett transdiagnostiskt perspektiv är att det delvis kan ge 

en förklaring till den höga komorbiditet som finns i kliniska grupper och som skulle kunna 

iakttas även i de sjukdomsbilder som denna studie fokuserar på. Unified Protocol är en annan 

behandlingsmodell som tas upp i studien, vilken baseras på en betydande fenotypisk över-

lappning mellan olika ångeststörningar hos patienter, där personer med subkliniska nivåer av 

symtom ändå kan ha en nedsatt funktionsnivå och ett subjektivt lidande, fastän de inte 

uppfyller alla de diagnostiska kriterierna för en specifik störning. Resultatet visar på 

möjligheten att se över diagnosgränser, för att öka chanserna för ett tillfrisknande hos 

patienten. Människans upplevelser av olika situationer den befinner sig i formas av personens 

egen uppfattning om sin förmåga, eller oförmåga, att påverka resultatet. Att uppleva sig ha 

mist kontroll över sitt eget liv kan i sig leda till såväl depression som suicidala tankar/-

handlingar. Om symtomen för depression jämförs med kriterierna som står att finna under 

diagnosbilden “Posttraumatiskt stressyndrom” under kapitlet “ångestsyndrom”, kan många 

likheter konstateras. Slutsatsen blir att likheterna i symtombild skulle ge patienter med PTSD 

en behandlingsrekommendation som inte alls överensstämmer med de rekommenderade 

riktlinjer som är utformade för PTSD. Trots diagnosernas likheter rekommenderas olikartad 

behandling, och även olika förutsättningar för att fungera i kombination med förvärvsarbete 

påvisas. Vid så lika symtombilder, men ändå så skilda rekommenderade behandlingsplaner 

utifrån de olika diagnoserna, torde risken för en felaktig rehabiliteringsplan vara över-

hängande. 

 

Nyckelord: DSM-IV TR, ICD-10, PTSD, PTSS, svår depression, kontroll, unified protocol, 

behovshierarki, terapi, sjukskrivning
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Abstract 
Mental health/illness is complex to define and this highlight of the biggest public health 

problems in our country, in which depression is one of the most common diagnoses. The 

manuals DSM-IV TR and ICD-10 is used in much of health care, worldwide, in order to 

provide knowledge of appropriate treatment for patients with mental disorders. This study 

aims to, through a qualitative analysis, examine the grounds behind the most commonly used 

diagnostic manuals and the criteria required to meet two common diagnoses, PTSD and 

severe depression. Further studies aimed to highlight any similarities and differences between 

these diagnoses and what it can bring. Both psychological research and clinical practice today 

is based mostly from psychiatric diagnoses, which can have both advantages and 

disadvantages, but also discussed whether they should instead focus on another more 

underlying level, namely the processes that extend across the diagnostic boundaries. The 

advantages of a trans-diagnostic perspective are that it may partly explain the high co-

morbidity found in clinical groups and that could be observed even in those syndromes which 

this study focuses on. Unified Protocol is a different treatment model that is entered in the 

study, which is based on a significant phenotypic overlap between anxiety disorders in 

patients, where individuals with subclinical levels of symptoms still can have a reduced level 

of functionality and a subjective suffering, although they do not meet all the diagnostic 

criteria for a specific disorder. The result shows at the opportunity to review the diagnostic 

boundaries, to increase the chances for a recovery of the patient. The human experiences of 

different situations it is in the form of personal self-perception of their ability, or inability, to 

influence the outcome. To experience they have lost control over his own life in itself can 

lead to both depression that suicidal thoughts / actions. If the symptoms of depression 

compared with criteria that are to be found during diagnostic image "Post-traumatic stress 

disorder" in the chapter "disorder" can be found many similarities. The discourse comes to 

that the similarities in symptoms would provide patients with PTSD, a treatment 

recommendation, which did not conform to the recommended guidelines that are designed for 

PTSD. Despite the diagnosis, the similarities are recommended disparate treatment, and also 

different conditions to work in conjunction with work shown. At this same symptom pictures, 

yet so different recommended treatment plans based on the different diagnoses, would risk a 

false rehabilitation plan to be imminent 

 

Keywords: DSM-IV TR, ICD-10, PTSD, PTSS, major depression, monitoring, unified 

protocol, hierarchy of needs, therapy, sick leave 
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Inledning 

Psykisk hälsa/ohälsa är ett svårdefinierat begrepp som belyser ett av de största folkhälso-

problemen i Sverige (SFHI, 2010). Världshälsoorganisationen (WHO) (2009) beräknar att 

mer än var fjärde person i Europa, i vuxen ålder, kommer att utveckla psykisk ohälsa.  Hos 

allt för många utvecklas den psykiska ohälsan till en mer eller mindre kronisk (psykisk) 

sjukdom, vilket innebär att det är av största vikt att patienten i ett så tidigt stadie som möjligt 

får rätt hjälp. Patienten söker sig i första hand till primärvården och den hjälp som där 

erbjuds. Primärvårdskuratorerna är en av de första professioner den sjuka kommer i kontakt 

med, framför allt genom behandlande samtalsserier som är en vanlig rekommenderad 

behandling, och som vid behov kan leda till att kuratorn skriver en remiss till psykiatrin för 

en mer omfattande hjälp om problemen är av svårare art. Nuförtiden finns många effektiva 

behandlingsmetoder och strategier tillgängliga för att lindra och/eller bota psykisk sjukdom 

(Lundin, 2007). Vilken behandling som sätts in styrs av den ställda diagnosen, som utfärdas 

av allmänläkarna inom primärvården eller specialistläkarna inom psykiatrin. Diagnosen på 

svår depression, Posttraumatiskt stressyndrom (på engelska Posttraumatic Stress Disorder, 

hädanefter benämnt PTSD), och andra psykiska sjukdomar, ställs vanligen med hjälp av 

manualerna DSM-IV TR (American Psychiatric Association 2000) och ICD-10 (WHO 2007). 

Med manualernas hjälp kan den psykiska ohälsans symtom i bästa fall leda till en korrekt 

beskriven problembild och rätt hjälp kan sättas in. Psykisk ohälsa är ett vagt och 

svårdefinierat begrepp som kan stå för såväl enstaka psykiska symtom, som sömnstörningar 

och nedstämdhet, men också för fullt utvecklade psykiatriska sjukdomar med kraftiga 

funktionsnedsättningar (Forsell 2004). 

Att lista in patienters sjukdomar och symtom i olika ordningar har en lång historia. Den 

internationella sjukdomsklassifikationen (ICD), som blivit en accepterad standard över hela 

världen, grundlades redan under 1600- och 1700-talet då flera olika sjukdomsklassifikationer 

lades fram som speglade den tidens förhärskande sjukdomsläror. Den grundläggande 

klassificeringen som skapades då, har med tiden utvecklats till att bli de två huvudsakliga 

diagnosinstrument vi använder oss av idag, ICD-10 samt DSM-IV TR. Det primära syftet 

med dessa manualer är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar 

och andra hälsoproblem som kan resultera i människors död eller kontakter med hälso- och 

sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett 

spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden (Socialstyrelsen 1997). 

För klinisk diagnostik inom psykiatri används huvudsakligen diagnosinstrumentet DSM-IV-

TR, som i många fall ger möjlighet till mer preciserade bedömningar av enskilda patienter, än 

ICD-10. Framöver planerar dock Socialstyrelsen att utveckla ett system för länkning mellan 

DSM-IV-TR och svenska ICD-10-koder, för att ytterligare utveckla möjligheten att på bästa 

sätt lista in patienters psykiska sjukdomar och symtom (Socialstyrelsen 2011).  

För att en diagnos ska kunna ställas behöver patienten uppvisa vissa specifika symtom och 

därigenom uppfylla kriterier utifrån en diagnosmanual som DSM-IV-TR och ICD-10. För att 

uppfylla kriterierna för diagnosen svår depression krävs, i DSM-IV-TR, att patienten uppvisar 

minst fem av nio symtom, som inneburit en förändring av patientens tillstånd under en 

tvåveckorsperiod. Minst ett av dessa fem symtom måste vara nedstämdhet, minskat intresse 

och/eller minskad glädje. Även under diagnoskriterierna för PTSD finner man symtom så 

som ”klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter”, känsla av likgiltighet 

eller främlingskap inför andra människor”, ”begränsade affekter (t ex oförmåga att känna 
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kärlek)” och ”känsla av att sakna framtid” (WHO 2007). Liknande förfaringssätt gäller för 

diagnosmanualen ICD-10. En och samma stressor kan alltså ge såväl posttraumatiska som 

depressiva symtombilder och ibland kan den depressiva symtomatologin helt dominera vid 

PTSD (Michel, 2001, s.120). Funktionen hos en patient med PTSD kan således vara helt eller 

partiellt nedsatt under perioder av stark ångest och depression (Socialstyrelsen, 2008), vilket 

gör att patienten i det läget även kan uppfylla kriterierna för svår depression enligt 

diagnosmanualen.  

Patienter med svår depression, respektive PTSD, rekommenderas olika behandlingsformer 

för att tillfriskna (Socialstyrelsen 2010). Svår depression behandlas vanligen med hjälp av 

läkemedel framför psykoterapi (SBU 2004), då depressioner oftast förklaras som en obalans i 

hjärnans signalsubstanser. Genom den medicinska behandlingen understöds kroppens 

normala balans mellan signalsubstanserna. När ordningen är återställd mellan hjärnans 

nervceller börjar depressionen avta, och då bör medicineringen kombineras med andra 

stödinsatser, såsom terapeutiska samtal, socialt stöd, friskvårdande aktiviteter med mera 

(Gustavson 2005:72). Vid livshotande eller svårbehandlad depression är även elektro-

konvulsiv behandling (på engelska ElectroConvulsive Therapy, hädanefter benämnt ECT) 

förekommande. Till skillnad från diagnosen svår depression, bör PTSD däremot i första hand 

behandlas psykologiskt, istället för farmaceutiskt, och aldrig med ECT. En annan stor 

skillnad är att sjukskrivning generellt helt bör undvikas vid PTSD, då arbete vanligen har en 

positiv effekt på symtombilden (American Psychiatric Association, 1999). Detta att jämföra 

med svår depression där arbetsförmågan kan vara helt nedsatt i upp till ett års tid och 

sjukskrivning är ett vanligt alternativ. Rekommendationerna för tillfrisknande vid de re-

spektive diagnoserna avviker således från varandra, vilket gör att vikten av rätt diagnos, och 

därmed rätt behandling, anses vara en grundförutsättning för tillfrisknande (Socialstyrelsen 

2010).  

Problembeskrivning 

Manualerna DSM-IV-TR och ICD-10 används inom stora delar av sjukvården, världen över, i 

syfte att ge kunskap om lämpligast behandling till patienter med psykiska handikapp, besvär 

och sjukdomstillstånd. En förutsättning för rätt behandlingsplanering är att först ställa rätt 

diagnos utifrån manualkriterierna för respektive diagnoser. Kriterierna bygger på beskriv-

ningar av sjukdomsbilder, utan att ta ställning till de olika teorier som finns om orsakerna till 

sjukdomstillstånden (Egidius, 2002, s.112). Denna studie kommer belysa patienter som får 

diagnoserna svår depression och posttraumatiskt stressyndrom, ställt utifrån manualerna, och 

den behandling de rekommenderas utifrån de olika diagnoserna, för att undersöka om det 

finns risk för feldiagnostisering. Studien kommer även granska validiteten i 

diagnosmanualerna DSM-IV TR och ICD-10, kartlägga symtomindikatorer, samt se hur 

symtomen är relaterade till ett faktiskt behandlingsbart tillstånd, och om behandlingen är 

adekvat i förhållande till tillståndet. Två diagnoser som kan påminna om varandra vad gäller 

flera av diagnoskriterierna i de nämnda manualerna, men som rekommenderas behandlas på 

helt olika vis för ett tillfrisknande hos patienten är svår depression och posttraumatiskt 

stressyndrom (Socialstyrelsen 2010). Min studie kommer även behandla kuratorns yrkesroll 

inom primärvården, eller första linjens psykiatri som den också kallas, för att granska 

huruvida denna yrkesgrupps kompetens går att nyttja på ett mer optimalt sätt. 
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Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att beskriva de två vanligast använda diagnosmanualerna, DSM och ICD, 

och vilka kriterier som krävs för att uppfylla de två vanligt förekommande diagnoserna PTSD 

och svår depression. Vidare är syftet att belysa eventuella likheter och olikheter mellan dessa 

diagnoser och vad det kan föra med sig. Slutligen belyses eventuella problem som kan 

skönjas gällande diagnosmanualerna, och vilken roll primärvårdskuratorn har inom den så 

kallade första linjens psykiatri.     

 Vilka teoretiska och empiriska utgångspunkter ligger som grund för DSM-IV-TR och 

ICD-10? 

 Vilka kriterier ska uppfyllas för att få diagnoserna svår depression, respektive PTSD, 

och finns det överlappande komponenter mellan de båda diagnoserna som gör att 

patienter med diagnostiserad svår depression även kan uppfylla kriterierna för 

diagnosen PTSD? 

 Finns innehållsliga problem (validiteten) i dessa båda manualer som i sig skapar 

osäkerhet vid fastställandet av en diagnos? 

 Hur kan primärvårdskuratorn användas kring den aktuella patientgruppen?  
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Disposition och metod 

Min studie är en systematiserad litteraturstudie med kvalitativ metod. Presentationen inleds 

med en introduktion till ämnet, samt problembeskrivning och syftet med studien. Den valda 

kvalitativa metoden redogör för hur ämnesområdet kommer att behandlas. Därefter beskrivs 

det transdiagnostiska perspektivet, Unified Protocol och begreppet kontroll, för att leda över i 

bakgrunden till diagnosmanualerna DSM och ICD, avgörande överlappningar, likheter och 

skillnader mellan manualerna i diagnoserna PTSD och svår depression, samt olika 

behandlingsformer och behandlingsrekommendationer för nämnda diagnosbilder. Detta 

ligger, tillsammans med en fördjupning i den problembild som kan infinna sig vid fast-

ställande av diagnos, som grund för de sammanfattande diskussionerna och studiens slutsats, 

samt metoddiskussion och resultatdiskussion. Fokus för studien är jämförandet av 

diagnoskriterierna för svår depression och PTSD i diagnossystemen DSM-IV och ICD-10, 

vilket utgör resultatet för denna studie. Artikeln avslutas med förslag på vidare forskning.  

Systematiserad litteraturstudie 

För att genomföra en systematisk litteraturstudie söks, granskas och sammanställs litteratur 

inom det valda problemområdet. Därefter sammanfattas de empiriska studierna. Framför allt 

bör den systematiserade litteraturstudien fokusera på senaste forskning inom området, utifrån 

såväl litteratur som vetenskapliga artiklar och rapporter. Att genomföra en systematiserad 

litteraturstudie bygger på följande steg: 

 motivera varför studien görs 

 formulera frågor som går att besvara 

 formulera en plan för litteraturstudien 

 bestämma sökord och sökstrategi 

 identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar/rapporter 

 kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå i området 

 analysera och diskutera resultat 

 sammanställa och dra slutsatser 

(Forsberg, 2008, s.34-35). 

 

Det som utmärker en systematisk översikt jämfört med en traditionell översikt är att varje 

steg under hela kunskapsbildningsprocessen är systematiskt och öppet redovisat. Detta 

motiveras av att varje steg kan komma att påverka resultaten i slutändan. Följande bör tydligt 

kunna utläsas: 

 Syfte och bakgrund 

 Insamling av primärstudier 

 Sammanställning och analys 

(Blom, Morén, Nygren, 2006, s.117). 
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Val av metod, insamlande av material och källkritik 

Studiens syfte och frågeställning är avgörande vid valet av metod (Marlow 2005). I 

föreliggande systematiserade litteraturstudie har en kvalitativ metod valts för att jämföra och 

analysera bakgrunden till två av våra vanligaste diagnosmanualer, DSM-IV och ICD-10, med 

fokus på diagnoserna PTSD och svår depression. Ansatsens utgångspunkt har som 

målsättning att beskriva och fördjupa den bakomliggande bevekelsegrunden när det gäller 

manualernas framväxt och tillverkningsområde, och med hjälp av den kvalitativa metoden 

jämföra två vanliga diagnoser, samt belysa problem som kan uppkomma vid diagnos-

ställande.  

Att välja material med relevans för studien, och med koppling till det aktuella forsknings-

ämnet, är helt avgörande för att borga för att studien belyser forskningsområdet allsidigt. För 

att få en uppfattning om det valda ämnet, söktes initialt information via vetenskapliga artiklar 

i databaser som Artikelsök, Elin@Örebro, LIBRIS, PsykINFO och PsycARTICLES. 

Facklitteratur i ämnet införskaffades via Örebro Universitet och dess bokkatalog, samt 

LIBRIS.  Aktuella sökord som använts, såväl enskilt som kombinerade, var: DSM-IV TR, 

ICD-10, PTSD, PTSS, svår depression, kontroll, unified protocol, behovshierarki, terapi, 

sjukskrivning, severe depression, control, unified protocol, hierarchy of needs, therapy och 

sick leave. Träffarna var oftast många, varför bakgrundsinformation som bedömdes ha största 

möjliga relevans och kvalitet (så aktuell forskning som möjligt) prioriterades. Detta genom 

att bland annat granska innehållsförteckningar, abstract, titlar, teoretiska angreppssätt och 

metodavsnitt. Vidare sökte jag i första hand dokumenterad vetenskap och resultat med så hög 

evidensstyrka som möjligt. Utöver material via internet och införskaffad kunskap genom 

litteratur från Örebro Universitetsbibliotek, har också annan litteratur (som exempelvis 

Dyregov 1997) använts som källa. Även här med samma grundtanke rörande relevans och 

kvalitet, och precis som vid sökning via internet söktes litteratur med anknytning till 

ovanstående sökord.  

Validitet och rehabilitet  

En kvalitativ forskning kan utföras på flertal vis. Ett av dessa sätt är att bearbeta kunskaps-

materialet utifrån en rad olika stadier. På så sätt nås fram till ett resultat med största möjliga 

validitet, vilket även var det tillvägagångssätt som valdes för denna artikels skapande. I ett 

inledande skede låg fokus på att fundera över studiens syfte och ämnesområde. Att använda 

sig av frågorna ”vad, varför och hur” var till stor hjälp i arbetet. Här skedde även en del 

processarbete i samråd med andra parter, insatta i ämnet, för att få ökad tankeprocess inför 

skrivandet. Yrkesverksamma i branscher som berör artikelns ämne, samt handledare. När 

frågeställningar om ”vad, varför och hur” klarnat övergick arbetet till planering och för-

beredning, i form av tidsavgränsningar för arbetet samt litteratururval för studien. Vid 

nästföljande stadium, som gällde kunskapsmaterialets bearbetning, skedde en fördjupning i 

litteraturen samt en granskning av desamma, utifrån ett reflekterande förhållningssätt för att 

se om texterna kom att besvara studiens syfte och frågeställning (Kvale 1997). I en inledande 

fas kunde befintliga teorier och personliga antaganden användas som vägledning. Efter en 

urvalsprocess av kunskapsmaterialet valdes ett kvalitativt metodförfarande ut för att analysera 

textmaterialet utifrån, baserat på textmaterialets karaktär, följt av att studiens generaliser-

barhet, reliabilitet (konsistens) och validitet (huruvida studien mätte det den avsåg att mäta) 
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granskades. Det var också av största vikt att det valda källmaterialet granskades så sakligt och 

objektivt som möjligt, för att belysa ämnet och återge materialet från så många olika 

synvinklar som möjligt. Avslutningsvis sammanfattades materialet som kom fram under 

arbetets gång till en överskådlig och tillgänglig text för att uppvisa att uppsatsen nått ett 

resultat med största möjliga validitet (Kvale 1997). 

Metoddiskussion, studiens giltighet och etiska reflektioner 

Vid all form av kunskapsinhämtning uppkommer ytterligheter, så även i samband med 

skrivandet av denna uppsats. Å ena sidan skapas en slags subjektiv verklighet där allting kan 

betyda vad som helst och å andra sidan skapas ett kompromisslöst sökande efter en enda sann 

och objektiv mening. I just denna forsknings specifika intresseområde kunde till exempel två 

vitt skilda diagnosbilder passa in på samma diagnoskriterium, trots helt olika behandlings-

rekommendationer. Inom modern samhällsvetenskap diskuteras vanligen verifiering av 

kunskap i termer av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Kvale 1997). För att få en 

valid undersökning, ur forskarsamhällets synvinkel, bör materialet tolkas utifrån ett teoretiskt 

sammanhang som är giltigt för ämnesområdet. För att kunna tolka det utifrån teorin krävs en 

specifik teoretisk kompetens (Kvale 1997). Ett grundläggande krav i vetenskaplig forskning 

är objektivitet. Den uppgift forskare har är att beskriva verkliga förhållanden i samhället. Att 

vara helt och hållet objektiv eller neutral är inte möjligt. Även om vi strävar efter objektivitet 

präglas vi av forskningstraditioner och tidigare synsätt, den sociala och kulturella miljön samt 

vår egen personlighet och egna intressen. Oavsett vilken vetenskaplig undersökning som ska 

genomföras ställs forskaren inför en rad olika valsituationer. Det ska bland annat väljas tema, 

frågeställning, metoder samt hur resultaten ska redovisas. Dessa val kommer att präglas av 

ovanstående faktorer, vilket inte gör det relevant att tala om objektivitet i det sammanfattade 

resultatet som helhet (Holme & Solvang 1997) men ändå visar på spännvidden den 

inhämtade kunskapen kan ha, och som det gäller att få fram det mest relevanta ur. I denna 

uppsats kan konstateras att en och samma diagnosbild skulle kunna ge två vitt skilda 

diagnoser, med två helt motsatta behandlingsrekommendationer. Föreliggande uppsats har 

genom denna forskningsprocess för avsikt att genom transparens och tydlighet bidra till 

utvecklingen inom området samt bidra till en diskussion till rådande perspektivförskjutning 

gällande den nuvarande tillämpningen av diagnoserna för PTSD och svår depression, och 

minska ytterligheterna inför framtida kunskapsinhämtning i området. 
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Diagnoser med utgångspunkt i rådande normer  

Följande avsnitt behandlar teorier som ligger till grund för analys av studiens frågeställningar, 

gällande överlappande diagnoskriterier, konsekvenser om patienter behandlas för svår 

depression men även uppfyller kriterier för diagnosen PTSD, samt vilka utgångspunkter som 

ligger bakom diagnosmanualerna. 

Såväl psykologisk forskning som klinisk praktik utgår idag mestadels från psykiatriska 

diagnoser, vilket kan ha såväl fördelar som nackdelar, men samtidigt diskuteras huruvida man 

istället ska lägga fokus på en annan mer grundläggande nivå, nämligen processerna som 

sträcker sig över diagnosernas gränser (Harvey 2004). Forskare har tenderat att fokusera på 

en specifik diagnos i försök att förstå dess etiologi och upprätthållande, med målet att 

utveckla en effektiv behandling för den aktuella diagnosen, och utifrån detta har 

klassificeringsinstrumenten DSM-IV och ICD-10 utvecklats. Det främsta målet med 

klassificeringssystemet, när det skapades, var att få ett gemensamt språk bland kliniker och 

forskare samt att få ett gemensamt underlag i utbildningen om psykopatologi inom 

hälsoprofessionen. En annan tanke var också att det kan vara en lättnad och hjälp för patienter 

och deras anhöriga att få en diagnos. Men samtidigt kan man se en baksida med 

klassificeringssystem genom att det ökar risken för att den kliniska bilden hos individen 

förenklas och viktig information går förlorad. Klassificeringssystem är också komplicerade. I 

nuvarande DSM-IV TR finns över 350 psykiatriska diagnoser, och att få en diagnos kan leda 

till att en patient blir stigmatiserad och diskriminerad som en direkt följd av att inneha en 

diagnos. Det kan ligga flera vinster i att, istället för att fokusera på diagnoser, titta på de 

kognitiva processer och beteendeprocesser som är gemensamma för flera olika diagnoser. 

Detta pekar på att ett antal såväl psykologiska som biologiska processer spelar en möjlig 

avgörande roll över de diagnostiska gränserna (Harvey 2004). 

Ordet diagnos kommer av grekiskans dia gnōsis (undersökning, bedömande) och betyder 

”igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd (National-

encyklopedin 2011). En diagnos kan ge avlastning från ångest, just genom att slippa 

ovissheten till varför ett sjukdomstillstånd råder, även om det är marginellt. För både 

patienten och läkaren representerar diagnosen en orsaksförklaring. Den fixerar normerna för 

friskt och sjukt, normalt och avvikande och för det förväntade eller accepterade beteendet. 

Diagnoser kan ha olika status, beroende på om de är kontroversiella (som elallergi, 

fibromyalgi, oral galvanism m.fl.), eller mera accepterade. Generellt faller diffusa sjukdomar, 

ej synliga för blotta ögat, under gruppen sjukdomar som ej anses accepterade av samhället, så 

som diagnoserna PTSD och svår depression, vilket försvårar livet för patienten. De myter och 

föreställningar som en sjukdom förknippas med påverkar även i viss mån patientens status (i 

sina egna och i andras ögon). Detta faktum blir en extra börda att bära för patienten, utöver 

själva sjukdomen. Diagnoser är i första hand ett sätt att förstå och förhålla sig till sjukdom 

eller avvikelse vid en given tidpunkt, i ett givet kunskapsläge och ett bestämt meningsbärande 

sammanhang. De är meningsprocesser (Hallerstedt 2006). Dubbla och tredubbla diagnoser är 

ingenting ovanligt, och förespråkarna försvarar detta med att psykiatriska diagnoser sällan 

förekommer i ”rena” former. Det improvisatoriska underlaget för diagnos blir ett hot mot 

rättssäkerheten, menar Kärfve (Hallerstedt 2006). Gränserna för vad som betraktas som sjukt 

och friskt, normalt och avvikande förändras ständigt. Denna typ av rörligt sjukdomsspråk kan 

kallas kultursjukdomar eller hellre kulturdiagnoser. Sådana finns alltid – de är nödvändiga 

rum för sjukdomsupplevelsen – men varierar med tid, rum och värderingar (Hallerstedt 
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2006). Normer, föreställningar och erfarenheter förskjuter sjukdomens mening in i sociala 

och kulturella fält. För att argumentera kring huruvida ditt eller datt är en ”riktig” sjukdom, 

måste man börja med att veta vad som menas med en ”riktig” sjukdom. Här står två 

sjukdomsbegrepp mot varandra: den medicinska vetenskapens distinkta (sjukdom som 

organisk eller funktionell avvikelse), och den medicinska praktikens flexibla som innebär att 

sjukdom är innesluten i en livsberättelse som formar kroppens upplevelse av sig själv. En 

diagnos säger hur individen skall uppfatta sig själv och hur samhället skall uppfatta individen, 

vilket gör att ju mer av variationerna i jaget som vi placerar i medicinska namn, alltså 

medikaliserar, desto mer förskjuter vi också normalitetens gränser (Hallerstedt 2006).  

Diagnostisering är mångfacetterat och kan ha både fördelar och nackdelar för patienten. En 

diagnos kan vara stämplande och visa en sjuk dålig och misslyckad person (eller i alla fall 

riskera att få patienten att känna sig sådan), istället för frisk, god och framgångsrik. Det bildas 

ett ”dem” och ett ”oss”, där läkare, kuratorer, psykologer etc. ges rätten, plikten, makten att 

granska och fatta beslut för ”dem”. Den i sitt självförtroende redan skakade hjälpsökande 

människan försvagas därmed ytterligare. Avståndet mellan patienten och utredaren ökar. 

Diagnosen är således enligt detta synsätt ett medel att stadfästa och utöka de starkas makt 

över de svaga (Gordon 2000).  

Men en adekvat utredning kan också ses utgöra en förutsättning för att behandlaren skall 

kunna ta ställning till sin egen kompetens och granska sina möjligheter för att hjälpa 

patienten. Ju större förväntningar vi har på väl genomtänkta och differentierade åtgärder, 

desto större är behovet av relativt omfattande utredningar och noggrann analys av insamlat 

material (Gordon 2000).  

Det finns således vägande skäl såväl för som emot diagnostiska utredningar. På 1960- och 70- 

talen kom starka reaktioner mot den ”diagnostiska kulturen”. Nästintill allt diagnostiskt 

arbete mistänkliggjordes och förkastades. Nackdelen med detta var att med ett icke 

diagnostiserande tillvägagångssätt tar det ofta lång tid att insamla en grund att stå på för 

hjälparen (läkaren, psykologen, kuratorn) i ett läge där åtgärder är brådskande och patienten 

själv är angelägen om snar hjälp. En fördröjd hjälp kan göra att patienten känner sig sviken 

(Gordon 2000). 

Ett transdiagnostiskt perspektiv på psykisk ohälsa 

Transdiagnostik är ett begrepp som används om studier och behandlingar med inriktning på 

gemensamma drag hos personer med olika diagnoser enligt DSM och ICD. En sådan 

inriktning motiveras av att de allmänt använda diagnoserna är en klassificering och 

kategorisering som baseras på vissa allmänna likheter hos grupper av patienter medan den 

transdiagnostiska inriktningen utgår från likartade känslo-, tanke- och beteendestörningar 

tvärs över de gängse diagnoserna. Det innebär att det inte blir fråga om en diagnos i vanlig 

mening med ett nummer i ICD eller DSM, utan istället en individualiserad beskrivning av 

personens besvär och livssituation, vilket har stor betydelse i varje enskilt patientfall eftersom 

många människor har symtom från flera diagnoser, och behandlingen följaktligen bör 

skräddarsys efter vars och ens speciella tanke- och beteendemönster och sätt att reagera 

känslomässigt. Den transdiagnostiska teoribildningen inriktar sig således på patienters 

gemensamma drag, oavsett diagnos (Barlow 2004, Harvey 2004).  

En av fördelarna med ett transdiagnostiskt perspektiv är att det delvis kan ge en förklaring till 

den höga komorbiditet (samsjuklighet, det vill säga närvaro av en eller flera sjukdomar 
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förutom den primära sjukdomen) som finns i kliniska grupper (Barlow 2004, Kessler 1994) 

och som skulle kunna iakttas även i de sjukdomsbilder som denna studie fokuserar på. Inom 

forskningen är det vanligt att utesluta deltagare med komorbiditet, vilket innebär att man 

endast kan generalisera till människor med en ”ren” diagnos (Harvey 2004). Det kan finnas 

flera orsaker till komorbiditet. Det kan bero på att kategorierna i DSM har dålig 

diskriminerande validitet, det vill säga att en diagnos kan verka som en riskfaktor för en 

annan, men orsaken kan även vara att psykiatriska diagnoser samexisterar för att de delar 

gemensamma processer (Harvey 2004). En annan fördel med ett transdiagnostiskt perspektiv 

är att det kan underlätta användandet av teoretisk kunskap och kunskap om behandling 

mellan olika diagnoser. Framsteg i behandling och förståelse av en diagnos kan också 

underlättas om diagnosernas delade underliggande processer kan upptäckas/identifieras 

(Tsao, Mystkowski, Zucker & Craske 2002). Men alla är inte odelat positiva. Det höjs även 

kritiska röster, framför allt från psykologer som har svårt att se hur en enda behandlings-

modell framgångsrikt ska kunna behandla alla former av oro och nedstämdhet (de Angelis 

2008). Kritikerna uttrycker också en viss oro för att det i sin förlängning skulle riskera att 

minska efterfrågan på psykologer om patientarbetet rationaliserades. Men överlag är rösterna 

positiva när det gäller det transdiagnostiska perspektivet. Det finns studier där man utformat 

behandlingen för en specifik diagnos, så att behandlingen även har effekt på komorbida 

diagnoser (Tsao, Mystkowski, Zucker, & Craske 2002), vilket återigen kan tyda på att det 

finns processer som delas över diagnosgränser. 

Unified Protocol 

Unified Protocol är en behandlingsmodell som baseras på en betydande fenotypisk 

överlappning mellan olika ångeststörningar hos patienter, där personer med subkliniska 

nivåer av symtom ändå kan ha en nedsatt funktionsnivå och ett subjektivt lidande, fastän de 

inte alltid uppfyller alla de diagnostiska kriterierna för en specifik störning Barlow, Allen & 

Choate, 2004). I studier som gjorts har olika ångesttillstånd, depressionstillstånd, och genom 

somatisering uppkomna tillstånd, sammanfattats som emotionella störningar där man 

eftersträvar transdiagnostisk behandling (Johansson 2010). Det som framkommit i 

behandlingar är att negativa känslor kan förbättras genom en omvärdering, och genom att 

arbeta med sin uppfattning om katastroftankar inför en situation. Det finns bevis för att 

undvikandet av oväntade eller obehagliga känsloupplevelser är relaterade till emotionella 

störningar (Ehrenreich, Goldstein, Wright & Barlow 2009). Studier rörande biologisk och 

psykologisk sårbarhet, samsjuklighet, latenta faktorer, kognitiva och beteendemässiga 

vidmakthållande faktorer, samt även behandlingsresultat, pekar alla på gemensamma faktorer 

mellan emotionella störningar (så som t ex emotionsreglering är en av flera gemensamma 

faktorer vid PTSD och svår depression), vilka kan uppväga de skillnader som finns. Sålunda 

har forskare nyligen börjat utvärdera transdiagnostisk behandling, genom att angripa 

gemensamma vidmakthållande faktorer, vilka tillämpas på individer med flera störningar, så 

kallade mixade diagnosgrupper. Heterogena behandlingsgrupper har såväl för-, som 

nackdelar. Studier visar att patienter i ”mixade behandlingsgrupper” får positiva följdeffekter 

genom en upplevelse av att även rehabiliteras i sina sekundära åkommor. Detta fenomen kan 

förklaras genom den allmänna förbättringen på hälsan i stort när huvudåkomman kurerats, 

men också i känsla av kontroll som patienten upplever i samband med att ha hittat en väg till 

bättre hälsa i sin primära åkomma. Följdupplevelsen blir då att även sekundäråkommorna 

upplevs mer hanterbara, och hoppet om att bli helt symtomfri väcks. Kanske skulle 

generaliserade behandlingsinsatser ha positiva effekter på flera samtida sjukdomar, även om 
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det inte täcker samtliga besvär patienter lider av. Ett tillvaratagande av gemensamma 

nämnare av överlappande sjukdomar får ändå ses som en underlättande faktor i behandling, 

speciellt iakttaget i gruppbehandlingar/gruppterapier där patienten identifierar sig med övriga 

gruppdeltagare och därigenom skapas en normalisering av det som tidigare eventuellt sågs 

som skrämmande. (Mc Evoy 2009). 

Studier visar att själva innehållet i gruppen kan komma att ses som mindre relevant då fokus 

flyttas från den aktuella problematiken till grupprocesserna istället och därigenom skapar ett 

mindre engagemang och större benägenhet att hoppa av behandlingen (Mc Evoy 2009). Det 

är också möjligt att patienterna finner det svårare att relatera till sina egna problem och finna 

problem i att generalisera behandlingsprinciper till sin egen oro. Å andra sidan är det möjligt 

att patienterna kommer att vara mer benägna att ifrågasätta sina egna rädslor när de 

observerar det irrationella i andras rädslor. Det finns således såväl positiva som negativa sidor 

av ett transdiagnostiskt synsätt i behandling, men kanske väger ändå fördelarna över nack-

delarna. Vid den överlappande behandlingsmodellen, Unified protokoll, har man sett en högre 

kundnöjdhet, en högre terapeutisk allians, en bättre gruppsammanhållning, samt överlag 

positiva förväntningar på behandlingen, jämfört med det mer traditionella synsättet (Mc Evoy 

2009). 

Grundläggande mänskliga behov  

En behovshierarki, eller behovstrappa/behovspyramid, är en förklaringsmodell för hur 

människor prioriterar sina behov. Enligt Maslow har människan ett antal grundläggande 

behov som måste tillfredsställas för att inte individen i fråga ska drabbas av ett mer eller 

mindre svårartat bristtillstånd (Maslow 1943). Dessa behov är hierarkiskt ordnade, där de 

kroppsliga behoven som mat och sömn måste tillfredsställas först och främst, för att andra 

behov sedan ska kunna komma i fråga. Direkt efter de rent kroppsliga behoven kommer 

behovet av trygghet. I detta behovsbegrepp innefattas även känslan av kontroll över sitt liv. 

Kontrollen över att få sitt liv att fungera såväl rent kroppsligt, som i samspel med närmaste 

familj och omgivning, eller samhället i stort. En känsla av förlorad trygghet kan uppkomma 

om man blir sjuk och inte finner en behandling som hjälper. Då infinner sig en känsla av 

hopplöshet som kan ha flera sekundära sidor, såväl ekonomiska som sociala, men även 

smärtmässiga. Alla sjukdomens symtom kan ge en oönskad lägre livskvalitet. Kanske kan 

sjukdomen inte kombineras med förvärvsarbete och ger en ekonomiskt svår situation 

kombinerat med socialt utanförskap från tidigare arbetskamrater, som i sin tur kan ge en 

social isolering och en känsla av utanförskap, kombinerat med skamkänsla och känsla av att 

ligga samhället till last. Känslan av trygghet går förlorad, vilken är en av de grundläggande 

stenarna i människans prioriterade behovshierarki (Maslow 1943).  

Maslows teorier har dock inte stått oemotsagda genom åren. Docent Jan Bärmark är en av 

dem som analyserat Maslows psykologi och den människosyn och vetenskapsuppfattning 

som ligger bakom Maslows arbete. Bärmark belyser Maslows intellektuella utveckling samt 

de forskningspsykologiska och vetenskapsteoretiska faktorer som påverkar Maslows strävan 

att skapa ett nytt paradigm inom psykologin. Bärmark belyser betydelsen av självkännedom 

inom forskningen, samt förhållandet mellan religion och vetenskap (Bärmark 2010).  

Lennart Sjöberg, professor i psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm, är en annan 

kritiker av Maslow. Han menar att Maslows behovstrappa ser alla som inte har mat för dagen 

som mentalt sjuka, då de inte har uppfyllt de grundläggande behoven och alltså därför inte 

kan komma högre i behovstrappan. Sjöberg är också kritisk till Maslows fem grupper av 
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behov, och dess brist på verifiering. De kan vara fler, färre eller annorlunda, och det finns 

inga bevis för att de tillfredställs i en viss ordning, menar Sjöberg. Maslow själv anförde inga 

stöd för sin teori, utöver informella kliniska iakttagelser. I longitudinella studier har man inte 

kunnat finna stöd för Maslows behovstrappa, påpekar Sjöberg (Vetenskap och Folkbildning 

1999). Sjöberg påpekar vidare hur studier har visat att det inte finns något samband alls 

mellan tillfredställelse och betydelse av ett behov. Man har också sett hur människor i fattiga 

länder och låga socialklasser har visat sig vara minst lika engagerade i miljöfrågor som de 

rika, vilket helt motsäger Maslows behovstrappa. Men kanske har teorin om Maslows 

behovstrappa sin största brist i att den inte tar hänsyn till att människor är olika. Maslow 

försöker fånga alla i samma schema, när vi i själva verket strävar efter olika mål styrt utifrån 

det kaos som vår komplexitet skapar (Vetenskap och Folkbildning 1999).   

Människans upplevelser av olika situationer den befinner sig i formas av personens egen 

uppfattning om sin förmåga, eller oförmåga, att påverka resultatet. Om något oförutsägbart 

inträffar har man i vår kultur ofta valt att se det som ett resultat av slump, öde, tur, otur, eller 

liknande. Detta tankesätt används för att finna någonstans att lägga ansvaret för händelsen. 

Om anledningen till händelsen kan ses knuten till personens eget beteende, uppstår en tro på 

den interna kontrollen och situationen blir lättare att hantera för den drabbade individen. 

Locus of Control (LOC) kan ses som en specifik psykologisk egenskap som yttrar sig 

enhetligt över situationer och tid. Det har länge varit ett begrepp där man sett det som att 

personer påverkas av något de utsätts för under en längre tid, utan att ha denna påverkan med 

i beräkningen från början, men man har därmed i förlängningen inte riktigt sett vidden av 

maktlöshetens påverkan på människan (Lopez & Snyder 2003).  Begreppet LOC åsyftar en 

persons uppfattning om på vilket sätt hon eller han kan utöva kontroll över sin omgivning. De 

personer som har en intern LOC har en upplevelse av att de kan kontrollera sin omgivning, 

medan de personer som har en extern LOC har en känsla av att andra faktorer än de själva 

kontrollerar deras liv. Personer som inte får hjälp till en behandling som leder till 

tillfrisknande riskerar att till slut få en ”extern locus of control”, då de försöker bli friska och 

söker hjälp inom vården, där de får en diagnos, och behandling, men ändå inte blir friska. Att 

leva med en känsla av förlorad kontroll kan vara förödande. Att inte längre uppleva sig ha 

kontroll över sitt eget liv kan i sig leda till såväl depression som suicidala tankar/handlingar 

(Wallston, Wallston, Kaplan & Maydes 1976).  

Primärvårdskuratorn 

Skillnaden mellan insatser på 1800-talet och idag är stora, vad gäller samhällets sätt att 

hantera trauman, kriser och dåligt mående. Idag finns ett psykologiskt och socialt 

omhändertagande, samt kuratorer och samtalsterapeuter där det tas fasta på vad patienten 

känner inom sig. Dessa känslor var inget som man verkade ta fasta på under 1800-talet, när 

man ser till vad som finns dokumenterat i samband med t.ex. koleraepidemierna. Förklaring-

en kan vara att dödens traditionella experter på den tiden var prästerna och kyrkan. Där gavs 

en fast ram med hjälp av kyrkans riter, som även fungerade för de sörjandes inre känslor, som 

traditionellt kallas sorg. Begrepp som psykologi, trauma och traumatisk kris existerade inte 

då, och framförallt fanns inte de professionella grupper som idag hjälper människor med 

PTSD och liknande, och som har sorgens känslor som sitt arbetsområde. Det psykologiska 

och sociala stödet i samband med katastrofer är ett relativt nytt område (Kristofersson 2002). 

Sjukvårdskuratorn växte fram i USA vid början av 1900-talet. En grupp socialt intresserade 

läkare ansåg att sjukhusen borde intressera sig för och utreda patienternas sociala situation, då 

man såg samband mellan sjukdom och sociala problem. Ett samarbete mellan läkare och 
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socialt utbildad personal, där den socialt utbildade utredde patientens sociala situation och 

medverkade till diagnos och bättre behandling. Läkarens medicinska kunskaper behövde 

kompletteras med socialarbetarens helhetssyn. Dessutom skulle socialarbetaren förmedla 

information till patienten och arbeta med pedagogiska insatser. För att få tjänstgöra som 

socialarbetare på sjukhuset krävdes särskild utbildning och fallenhet för yrket. Parallellt med 

utvecklingen i USA bildades Centralförbundet för socialt arbete (CSA) i Sverige 1903. En 

organisation som verkade för social utveckling i Sverige genom att väcka debatt i sociala 

frågor. Redan då uppmärksammade man betydelsen av sambandet mellan sociala faktorer och 

sjukdom (Lundin 2007). År 1914 inrättades den första kuratorstjänsten inom sjukvården i 

Sverige. Dess arbetsområde kom att omfatta de sinnessjuka i Stockholm, med målsättningen 

att värna om den enskilda patientens rätt till värdiga livsbetingelser, samt att man inom 

sjukvården hävdar respekten för patienten som människa. Kuratorer anställdes så småningom 

på alla landets sinnessjukhus och det sociala arbetet integrerades i vården (Lundin 2007). Sex 

år senare, 1920, anställdes den första kuratorn inom somatisk vård. Centralförbundet för 

socialt arbete fortsatte att arbeta med kuratorsfrågan och var initiativtagare till att en 

kommitté tillsattes för att utreda behovet av socialt arbete inom sjukvården. I utredningen 

framhölls att kuratorsverksamheten ligger i såväl patientens som samhällets intresse. 

Kuratorn skulle ha både en stödfunktion för patienterna och genom sitt arbete bidra till en 

effektivare sjukvård med kortare vårdtider (Lundin 2007).  

Idag är kuratorn en naturlig del av vården och det professionella sammanhanget. Inom 

sjukvården bedrivs vård och behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta 

gäller all personal oavsett yrkeskategori. Kuratorn har psykosocial kompetens och är i många 

verksamheter den enda yrkeskategori som har en samhälls- och beteendevetenskaplig 

utbildning. I många fall krävs att sjukvården i patientens behandling och rehabilitering 

samverkar med andra externa samarbetspartners. Kuratorn har kunskap om samhällets 

resurser och kan ge information om det stöd som finns för patienter utanför sjukvården. 

Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kriminalvården, frivården, arbetsgivare, kyrkan, 

moskén, socialtjänsten, skatteverket, polisen, patientföreningar och frivilligverksamheter är 

bara ett axplock av samarbetspartners som kan vara aktuella. Samarbetet kan ske via telefon, 

per brev eller e-post. Men det kan också ske genom att kuratorn följer med patienten till en 

annan instans för att fungera som ett stöd för patienten (Lundin 2007). Även vid 

samhällskatastrofer är sjukvårdens kuratorer en erkänt viktig yrkesgrupp. I samband med 

Estonias förlisning, och arbetet med alla drabbade, visade sig de sjukvårdskuratorer som 

ingick i de professionella hjälpteamen vara viktiga nyckelpersoner då de var vana att möta 

patienter med akuta förluster och kriser. Detta påvisades även vid arbetet i samband med 

diskoteksbranden i Göteborg 1998. Kuratorerna kunde, med sin bakgrund som socionomer, se 

hjälpbehovet i ett bredare perspektiv och kunde till exempel påvisa vikten av att snabbt 

underlätta för släktingar till de drabbade familjerna att resa till Göteborg och finnas för sina 

nära, som känslomässigt stöd i sorgeprocessen, i kombination med professionella samtals-

behandlingar (Kristofersson 2002). 

Begreppet psykosocialt arbete används när vi beskriver kuratorsarbete som omfattar 

individens sociala situation och hur patienten hanterar denna tankemässigt och känslomässigt 

liksom hur patienten agerar utifrån den givna situationen. Kuratorn ser individen i sitt 

sammanhang. Kuratorn tillhör en yrkeskategori som utan naturvetenskaplig utbildning 

befinner sig i en medicinsk värld och med sin psykosociala kompetens bidrar till en 

helhetssyn på patienten. En helhetssyn där patienten betraktas i sitt sammanhang med fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella faktorer. Kuratorn ser till såväl patientens tankar och 
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känslor, som den yttre sociala situationen. I sin profession måste kuratorn kunna växla mellan 

dessa fält för att bedöma hur patienten upplever och hanterar sin ohälsa. Det främsta 

arbetsredskapet för kuratorn är det professionella samtalet, det vill säga kuratorssamtalet. 

Behandlingsprocessen, i vilken kuratorssamtalet ingår, avser att ge patienten redskap för och 

förmåga till förändring. Kuratorsarbetet kan ses ur två parallella perspektiv, när det kommer 

till att belysa sambandet mellan sociala faktorer och sjukdom. När det finns en diagnostiserad 

sjukdom eller misstankar om detta, ger sjukdomen upphov till symtomen. Sjukdom och 

symtom kan få psykosociala konsekvenser som kan leda till stora omställningar i 

livssituationen. Kuratorn arbetar med att hjälpa patienten att finna strategier för att kunna leva 

på bästa tänkbara sätt med sin sjukdom. Det andra perspektivet är när de medicinska 

symtomen kan vara konsekvenser av patientens livssituation. En livssituation med inslag av 

stress kan ge sömnproblematik, spänningstillstånd, värk, oro, ångest och andra besvär. 

Patienten upplever ohälsa och söker oftast i första hand efter medicinska orsaker genom att ta 

kontakt med läkare. Individen funderar inte alltid kring hur livshändelser och den sociala 

situationen kan påverka den egna hälsan och hur man upplever sitt eget mående. Kuratorn 

kan då använda sig av samtalet för att tillsammans med patienten synliggöra samspelet 

mellan hälsan och den psykosociala situationen. Genom det kurativa samtalet ges patienten 

möjlighet att reflektera över sambandet mellan den egna livssituationen och hälsan, vilket kan 

medföra att patienten ser vad i livssituationen som går att förändra och vad som inte är 

möjligt att påverka. Förmågan att tolka sin situation genom att sätta in den i ett 

kunskapsmässigt och samhälleligt sammanhang gör det lättare att förhålla sig till sin sjukdom 

(Lundin 2007).  

Primärvårdskuratorns uppdrag har sin grund i primärvårdens breda uppdrag, där kuratorn i 

sin vardag möter patienter med olika sjukdomstillstånd och deras anhöriga. Det kan vara 

frågan om kriser vid sjukdomar eller i svåra livssituationer, men till största del är det patienter 

med psykisk ohälsa i form av ångest, depression och sömnproblematik, som söker kuratorns 

hjälp. Patienter med kronisk smärta är också en stor grupp inom primärvårdskuratorns arbete. 

Ibland händer det också att patienter söker hjälp av psykosociala orsaker så som ensamhet 

och isolering. Kuratorn arbetat med kartläggning, bedömning och behandling, och ofta krävs 

även stödjande och samordnande insatser med hjälp av ett holistiskt synsätt med patienten i 

centrum. Utifrån patientens psykosociala situation berörs såväl privata livssituationen med 

familjen, som arbetet, men även ekonomi, juridik och annan social problematik kan behöva 

belysas för att ge patienten bästa stöd och hjälp. Samtalen kan föras enskilt, i par, i 

familjekonstellationer, i nätverk och i grupp. När det gäller samverkan med andra 

myndigheter (försäkringskassan, arbetsförmedlingen, migrationsverket, socialtjänsten etc.) 

har kuratorn ofta en samordnande funktion. Primärvårdens roll som första linjens sjukvård 

innebär även samverkan med andra delar av sjukvården. Kuratorsarbetet bedrivs utifrån varje 

enskild patients unika livssituation och i arbetet kan man arbeta med teorier om 

empowerment. På så sätt stärks patientens egna resurser och målet är att patienten åter ska 

kunna ta kontroll över sin livssituation och öka sina egna förmågor (Lundin 2007). 

Många patienter med ångestproblematik söker sig till primärvården. Patienten kan ha sökt för 

sin ångest, eller för somatiska symtom. Först utesluts somatiska orsaker till symtomen, 

genom medicinsk utredning. Därefter kan kuratorns arbete börja. Ett sätt att arbeta med 

ångest är att använda kognitiva metoder, som en kurator med kognitiv vidareutbildning har 

tillgång till. Det kognitiva arbetssättet är en metod som förespråkas av många landsting 

numera. Ångestsymtom ingår ofta som en del i depression, och ångestbehandlingen blir en 

del i depressionsbehandlingen. Den kurativa ångestbehandlingen är med fördel en bit av en 
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större helhet där behandling och rehabilitering, med patienten i centrum, utförs av 

primärvårdens olika aktörer, med sikte på ökad funktionsförmåga och arbetsförmåga för 

patienten (Lundin 2007). Att arbeta i team, över yrkesgränserna, med patienten i fokus, är ett 

arbetssätt som ger effektiv vård utifrån ett LEAN-koncept. LEAN är ett begrepp som används 

i samband med effektivisering av verksamheter. Att få ett bättre resultat, med mindre resurser, 

genom att optimera flödet. En slimmad organisation med patienten i centrum skulle, inom 

primärvården kunna innebära att alla yrkesgrupper samtidigt gör sitt yttersta för att påskynda 

patientens tillfrisknande, i ett nära samarbete med varandra. I detta samarbete mellan 

primärvårdens olika yrkesgrupper ges kuratorn möjlighet träffa patienten i ett tidigt skede och 

i vissa fall kan då det psykosociala anamnestagandet förklara de sjukdomssymtom som 

patienten sökt medicinsk vård för (Lean Enterprise Institute 2009).  

Teorier, begrepp och behandlingsmetoder i patientarbetet 

En viktig del i primärvårdskuratorns arbete är att öka patienternas kunskap. Genom att väga 

in information om sjukdomen i behandlingen bidrar kuratorn till patientens acceptansprocess, 

utan att därmed bagatellisera de svårigheter patienten upplever. Genom att använda sig av en 

systemteoretisk grund görs patientens hela situation mer begriplig och tydliggör de sociala 

sammanhang som patienten ingår i. Om en del av systemet påverkas, kommer också resten av 

systemet påverkas, vilket i sin tur får effekter på helheten. Helheten är mer än summan av 

delarna, vilket innebär att helheten inte enbart består av de olika delarna i sig, utan också av 

samspelet mellan delarna. Systemteorin fokuserar på samspel och att allt hänger ihop i olika 

mönster (Lundin 2007). 

Även kristeorin är grundläggande i primärvårdskuratorns dagliga arbete. Många patienter 

söker hjälp i samband med förlust eller hot om förlust, vilket kan utlösa en krisreaktion. Det 

kan vara förlust i form av dödsfall, men också förlust genom ett förändrat liv så som t.ex. flytt 

eller arbetslöshet. Hur krisen förlöper kan bero på flera aspekter: vilken händelse som utlöste 

krisen, den aktuella livssituationen, patientens utvecklingshistoria, om flera svåra händelser 

kommer samtidigt och vilket socialt sammanhang patienten befinner sig i. Krisens förlopp 

sträcker sig över lång tid, och genom de fyra olika faserna: chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Även sorgeteorin, som delvis skiljer sig från 

kristeorin, är flitigt använd av primärvårdskuratorn (Lundin 2007). 

Copingteorin definierar de åtgärder patienten vidtar för att på ett tillfredsställande sätt klara 

av sina problem vid nya situationer i livet, och kan förklaras som anpassningsstrategier eller 

överlevnadsstrategier. Coping beskriver de beteendemässiga och kognitiva ansträngningar 

patienten gör för att bemästra en svår livssituation, t.ex. vid sjukdom. I arbetet med patienter 

måste kuratorn kunna bedöma patientens egen copingförmåga och i allians med patienten 

kunna arbeta med att utveckla och stärka denna förmåga (Lundin 2007).   

Ett av de kanske allra starkaste begrepp som kuratorn har att arbeta med är begreppet ”känsla 

av sammanhang” - KASAM, vilket innefattar behovet av att söka meningsfulla sammanhang, 

ett grundläggande behov för människan. I KASAM-begreppet ingår de tre delarna: 

begriplighet (jag vet), hanterbarhet (jag kan) och meningsfullhet (jag vill). KASAM utgår 

från ett salutogent synsätt och fokuserar på hälsans ursprung, där man inriktar sig på det som 

främjar hälsan. Att arbeta kurativt, med en salutogen inriktning, innebär att kuratorn 

tillsammans med patienten försöker finna de hälsofrämjande faktorerna som finns i den 

enskilda patientens liv. Det som också är viktigt i kuratorns behandlande arbete, inom hälso- 

och sjukvården, är att motivera patienten till att acceptera viss behandling eller acceptera eller 
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genomföra förändringar i livet. Oftast är dessa motiverande inslagen helt integrerade i 

kuratorns vardagliga arbete. Det kan till exempel vara frågan om att förmå patienten att ta itu 

med missbruk eller familjeproblematik. Kuratorn måste själv tro att en förändring är möjlig 

för att vara trovärdig gentemot patienten. Trovärdigheten bygger på kuratorns erfarenhet och 

kunskap utifrån tidigare motivationsarbete med goda resultat. I detta arbete är det viktigt med 

kontinuitet och stabilitet i behandlingskontakten, då kuratorn ges möjlighet att uppmärk-

samma och uppmuntra små förbättringar eller små steg i patientens förändringsprocess 

(Lundin 2007). 

Den teori som dock börjar dominera den svenska primärvårdskuratorns arbete allt mer, även 

om kuratorsarbetet självklart bygger på att blanda teorier utifrån den aktuella patientens 

behov, är den kognitiva teorin. Här används den kognitiva triaden, samverkan mellan tanke-

känsla-handling, som utgångspunkt för de kognitiva behandlingsmetoder som används. Den 

kognitiva teorin och behandling utifrån den teorin användes ursprungligen vid behandling av 

depressioner, men har senare vidareutvecklats till att även kunna användas i behandling av 

andra tillstånd. Kognitiv teori hämtar inspiration från kognitionsforskningen som i sin tur har 

ett tvärvetenskapligt anslag med inspiration från psykologi, filosofi, språkforskning, 

hjärnforskning, datateknologi och evolutionsteorier. Grundläggande är dock alltid den 

kognitiva människosynen som är starkt influerad av den humanistiska människosynen. I 

patientmötet utgår den kognitiva kuratorn från att alla människor är unika och att den 

enskilda människan själv har bäst kunskap om sig själv och sina tankar, känslor och 

möjligheter. För att uppnå ett gott behandlingsresultat förutsätts ett ömsesidigt samarbete där 

patient och behandlare ses som likvärdiga experter inom olika områden. Kuratorn får aldrig 

tro sig veta. Kuratorn måste fråga patienten tills dess att de båda kan enas om en gemensam 

bild av patientens problem. Primärvårdskuratorn utgår då från en sokratisk frågeteknik där 

patienten, genom öppna frågor, hjälps fram till att hitta sin egen kunskap. Inom den kognitiva 

teorin betonas att varje människa har val- och viljefrihet, vilket innebär att alla har möjlighet 

att ta ansvar för sina egna handlingar. Genom ökad kunskap kan patienten skapa bättre 

förutsättningar för att planera sitt liv och känna trygghet. Den tidigare nämnda kognitiva 

triaden kan dock även bli en dysfunktionell cirkelrörelse som orsakar lidande. Den kognitiva 

behandlingens mål blir då att minska lidandet genom att i allians med patienten undersöka 

hur alla delar hänger samman för den enskilde individen, och därifrån med behandlarens 

hjälp få tillgång till den egna tankevärlden för att ges möjlighet till observation och 

reflektion. Patienten får hjälp att se samband tidigare livserfarenheter och livsscheman, samt 

att se hur aktuella händelser speglas av och tolkas utifrån patientens bakgrund, vilket i sin tur 

ger automatiska tankar som går att arbeta med genom att omskapa den kognitiva triaden. Den 

kognitiva behandlingen verklighetsprövar våra automatiska tankar för att ges möjlighet att 

reflektera över grundantaganden. Genom att ändra de dysfunktionella grundantaganden som 

råder, uppnås en varaktig förbättring (Lundin 2007).   
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De diagnostiska kriterierna – möjligheter och 

begränsningar  

Teoretisk underbyggnad – DSM och ICD  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vanligen kallat DSM, är en handbok 

om psykiska störningar och är den av American Psychiatric Association antagna och för 

officiellt bruk föreskrivna boken med klassificeringar av psykiska handikapp, besvär och 

sjukdomstillstånd och som getts ut i flertalet utgåvor (Egidius, 2002, s.112). Den första 

officiella klassificeringen publicerades i USA, år 1933, och kallades ”The standard Classified 

Nomenclature of Disease”. Nitton år senare, år 1952, kom den första DSM. 1968 reviderades 

DSM, och DSM-II gavs ut. DSM-II användes under tolv års tid, innan den förnyades till att 

bli DSM-III. Men redan efter tre år med denna nya manual tillsattes en arbetsgrupp för att 

utforma en fjärde utgåva, som dock kom att dröja ända till 1994. Därför använde man, under 

åren 1987-1994, en reviderad form av DSM-III, kallad DSM-III-R. DSM-III och DSM-IV 

skiljer sig från tidigare publicerade indelningar och beskrivningar av psykiska störningar i 

många avseenden. En viktig förändring är att indelningarna bygger på beskrivningar av 

sjukdomsbilder, och tar inte upp olika teorier som finns om orsakerna till de olika 

sjukdomstillstånden. En annan förändring är att istället för termen sjukdomstillstånd används 

genomgående termen störning. Den senast reviderade upplagan av DSM-IV, från år 2000, 

kallas DSM-IV-TR, där TR står för Text Revision (Egidius, 2002, s.112). Den psykiatriska 

diagnosen ställs utifrån fem olika avseenden, kallade axlar. Den första axeln tar upp den 

aktuella kliniska symtombilden patienten har. Den andra axeln gäller huruvida det föreligger 

någon grundläggande personlighetsstörning eller utvecklingsstörning. Den tredje axeln är en 

bedömning av patientens somatiska sjukdomsbild. Den fjärde axeln används för att bedöma 

patientens sociala situation, det vill säga graden av psykisk och social påfrestning. Den femte 

axeln är till för bedömning av patientens globala psykiska, sociala och yrkesmässiga 

funktionsförmåga (Egidius, 2002, s.112). DSM-IV-TR är den manual som används vid 

bedömning idag, men arbete pågår för att inom ett par års tid kunna publicera en ny utgåva 

kallad DSM-V (Läkemedelsvärlden 2010:20), med beräknad utgivning under maj månad 

2013 (American Psychiatric Association: 2012). 

International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, vanligen kallat ICD, är 

en successivt utvecklad och uppdaterad klassifikation av sjukdomar, framtagen och utgiven 

av Världshälsoorganisationen, WHO. ICD-10 är den sjukdomsklassifikation som antogs år 

1991, med tillämpning i klinisk praktik från 1993. Den utgör den officiella normen för 

klassifikation av sjukdomar i Sverige (Egidius 2002 s.232) och har även blivit accepterad 

standard för den internationella sjukdomsklassifikationen över hela världen. ICD har en lång 

historia som sträcker sig ända tillbaka till 1600- och 1700-talet, då det framlades flera olika 

sjukdomsklassifikationer som speglade den tidens förhärskande sjukdomsläror. Av särskilt 

svenskt intresse är den av Carl von Linné 1763 utgivna Genera morborum (Sjukdoms-

grupperna) som ordnade 325 olika sjukdomar och symtom i klasser och ordningar. I mitten på 

1800-talet lade den engelske medicinske statistikern William Farr fram ett förslag till en 

internationell klassifikation som delade in dödsorsaker i fem stora grupper; epidemiska 

sjukdomar, generaliserade sjukdomar, lokaliserade/anatomiskt definierade sjukdomar, utveck-

lingsrubbningar, och skador genom yttre våld (Socialstyrelsen 1997).  
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Den grundstrukturen levde vidare i ett nytt förslag som fransmannen Jaques Bertillon lade 

fram vid den internationella statistiska unionens möte 1893. Då fastställdes den första listan 

över dödsorsaker som syftade till att möjliggöra jämförelser av dödligheten mellan olika 

länder. Listan reviderades sedan vart tionde år men bibehöll i stort sin grundstruktur. Den 

sjätte revisionen gjordes 1948 av den då nybildade Världshälsoorganisationen (WHO) och 

innebar att ICD kom att omfatta även sjukdomar som normalt inte leder till döden 

(Socialstyrelsen 1997). Den blev därigenom lämpad även för sjukhusbruk och annan 

sjuklighetsstatistik. WHO har därefter ansvarat för de revisioner som även fortsättningsvis 

skett ungefär vart tionde år. WHO kräver av alla medlemsländer att de skall använda ICD för 

internationell rapportering av sjukdomar och dödsorsaker. På det sättet skapas förutsättningar 

för en internationellt jämförbar mortalitets- och morbiditetsstatistik. ICD har hela tiden haft 

samma grundstruktur som den som William Farr föreslog för 150 år sedan. Farr arbetade med 

folkhälsofrågor (public health) och hans klassifikationsidé bär tydliga spår av det 

samhällsmedicinska arbetets behov (Socialstyrelsen 1997). Statistiken skulle vara till ledning 

för infektionsbekämpande och omgivningshygien, för förebyggande av mödra- och 

barnadödlighet och för prevention av yrkessjukdomar och olycksfallsskador. Man kan säga 

att den tidens folkhälsoproblem har satt en bestående prägel på klassifikationen. Arbetet med 

nuvarande ICD-10 påbörjades i WHO 1983. Den internationella revisionskonferensen 

avseende ICD-10 hölls 1989 i Genève. Världshälsoförsamlingen antog klassifikationen 1990 

med avsikt att den skulle träda i kraft 1993 (Socialstyrelsen 1997). Framställningen av den 

engelska originalversionens olika delar tog emellertid längre tid än beräknat och inte förrän i 

mitten av 1990-talet kunde man börja använda nationella översättningar av den nya 

klassifikationen i vissa länder. I Sverige ersatte den nu publicerade svenska versionen av 

ICD-10 den av Socialstyrelsen utgivna Klassifikation av sjukdomar 1987 som byggde på 

ICD-9. Den nya klassifikationens namn underströk dess syfte att vara ett instrument för 

främst statistiska sammanställningar men också en eftersträvad breddning till andra aspekter 

än sjukdomsdiagnoser för att beskriva hälso- och sjukvårdens olika verksamheter och togs i 

bruk från år 1997 (Socialstyrelsen 1997). 

Den eventuella relationen mellan läkemedelsindustrin och universitetsforskningen är dock ett 

problematiskt område som det talas litet om, men som tål att belysas. Hallerstedt (2006) 

menar att läkemedelsindustrin har en ekonomiskt fördelaktig situation som ger goda 

möjligheter att styra forskningens inriktning och till och med att bestämma vad som 

publiceras, vilket leder till att forskningens neutralitet hotas. Enligt Hallerstedt (2006) finns i 

USA skrivagenturer som författar vetenskapliga artiklar åt läkemedelsföretagen, där nya 

mediciners effektivitet och ofarlighet lyfts fram. Hallerstedt uppger att artiklarna sedan 

erbjuds prominenta forskare att, mot ersättning (pengar, lyxresor och annat) publicera som 

sina egna. Även konferenser på exotiska platser, dit läkemedelsföretagen bjuder in forskare, 

blir allt vanligare, menar Hallerstedt (2006). Syftet är att via information och utbildning 

förmå läkare att använda det aktuella läkemedlet i sin praktik (Hallerstedt 2006). Inom 

primärvården syns detta i form av läkemedelsrepresentanter som ofta och regelbundet bjuder 

läkarna på påkostade luncher i samband med föredrag om sitt aktuella läkemedel. Allt i syfte 

att förmå läkarna att förskriva just deras läkemedel. Primärvårdskuratorer, som inte har 

förskrivningsrätt, bjuds ej in till nämnda luncher, trots att det kan gälla läkemedel för 

psykiatriska sjukdomar så som till exempel antidepressiva läkemedel. Således ligger det, 

enligt Hallerstedt, i läkemedelsindustrins intresse att bidra till mångfaldigande och utvidgning 

av diagnoser där botemedlet är medicinering, vilket kan vara en förklaring till den utveckling 

som skett av våra allt mer växande diagnosmanualer. En framförd kritik, i Hallerstedts bok, är 
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gällande att manualerna innehåller alltfler diagnoser som kan anses som tveksamma, såsom 

koffein och nikotinrelaterad störning, och syskonrelaterad störning, som exempel på mentala 

störningar. Ett annat tänkvärt exempel på diagnoser är de ”moraliserande” diagnoserna, så 

som beteendestörning, antisocial personlighetsstörning, eller uppförandestörning. Nämnda 

diagnoser tycks snarare vara beskrivningar av livsproblem, alternativt vara kultur- eller 

klassbundna reaktioner på asocialitet eller kriminalitet, vilket enligt symtommanualen gör att 

de flesta kriminella per definition i så fall är mentalt störda (Hallerstedt 2006). 

Frågan är om alla diagnoser i DSM IV-TR eller ICD-10 verkligen betecknar inre dys-

funktioner i individen, eller om flera av dem snarare handlar om problem i relationen mellan 

individen och det övriga samhället, eller mellan gruppers oförenliga intressen. Dock hindrar 

inte denna kritik att DSM IV-TR naturligtvis är ett kraftigt och användbart redskap, både 

kliniskt och forskningsmässigt, men som bör användas kombinerat med en stor portion sunt 

förnuft. Såväl neuropsykologi som psykologi och sociologi behöver mer tid och resurser för 

att fördjupa sina förklaringsmodeller. Men vad som framför allt behövs är en ontologisk 

modell kapabel att integrera biologiska, psykologiska och sociologiska teorier, fakta och 

förklaringar. Det handlar ytterst om att integrera de strukturer och kausala mekanismer som 

ger upphov till de fenomen vi vill förklara. För detta behövs mer forskning om själva 

interaktionen mellan biologiskt, psykiskt och socialt (Hallerstedt 2006). Om en tydligare 

helhetssyn kring patienten och dennes bakgrund, samt nuvarande livssituation belystes i 

kontakten med vården, och fokus lades på friskt snarare än sjukt, skulle vi kanske se en annan 

diagnosbild än vad vi ser idag.  

Föreliggande arbete är en kvalitativ analys av bakgrunden till två av våra vanligaste diagnos-

manualer, DSM-IV och ICD-10, med fokus på diagnoserna PTSD och svår depression. 

Kriterierna som ska uppfyllas för nämnda diagnosbilder visar sig vid en jämförelse vara 

snarliga, eller till viss del helt lika. Ändå är behandlingsrekommendationerna vitt skilda. 

Detta faktum borde kunna skapa en stor osäkerhetsfaktor vid fastställande av nämnda 

diagnoser, vilket således även borde kunna äventyra tillfrisknandet hos patienten. Om man 

istället tillämpade ett mer övergripande perspektiv vid patientbehandlingen, kanske man 

kommit till ett annat resultat. Ett resultat där man utgått från patientens egna resurser och 

behov, samt egen styrka och kapacitet, kombinerad med en vid och ödmjuk syn på såväl 

patienten som det sammanhang denne befinner sig i. Med fokus på processerna som sträcker 

sig över diagnosernas gränser (Harvey 2004). Kanske hade man då funnit att patienter som 

inte uppfyller alla diagnostiska kriterier för en specifik störning ändå kan ha en nedsatt 

funktionsnivå och ett subjektivt lidande som skapar dysfunktionalitet och påverkar patientens 

liv avsevärt (Johansson 2010), främst kanske genom att deras behovstrappa förbisetts. 

Patientens uppfattning om sin egen förmåga eller oförmåga, och möjlighet att påverka sitt 

behandlingsresultat bör inte underskattas (Lopez & Snyder 2003). Vid ett mer omfattande 

multimodalt arbete inom primärvården, med ovan nämnt synsätt, där alla professioner 

utnyttjas maximalt, skulle kanske antalet vårdbehövande kunna begränsas och hjälpas att 

återgå till arbetsliv och en funktionsnivå där de belastade samhället i mindre grad och 

upplevde en livskvalitet av högre grad, vilket sammanfattningsvis skulle minska personligt 

lidande och behov av vård.  
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Avgörande överlappningar, likheter och skillnader 

På följande sidora visas en översikt över diagnosmanualerna DSM-IV TR och ICD-10, 

gällande vilka kriterier de ställer för att uppfylla diagnoserna PTSD samt svår depression, 

samt vilka av diagnoserna som överensstämmer med varandra över diagnosgränserna. 

I den här uppsatsen ligger tyngdpunkten och fokus på diagnosmanualernas skillnader och 

likheter vad gäller symtom vid de två sjukdomsbilder som studien fokuserar på, samt vilka 

behandlingsrekommendationer som anses vara lämpliga enligt Socialstyrelsens rekommenda-

tioner, även om ett större fokus skulle kunna ge en annan bild av problematiken. 

 

 



 

 

 Delade symtom 

för PTSD och svår depression 

Symtom,  

unika för PTSD 

Symtom,  

unika för svår depression 

DSM-IV 

TR 

 Minskat intresse och minskad glädje av alla eller nästan alla 

aktiviteter/observerbar psykomotorisk agitation eller hämning så 

gott som dagligen/klart minskat intresse för eller delaktighet i 

viktiga aktiviteter/kliniskt signifikant lidande eller försämrad 

funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden/begränsade 

affekter (t ex oförmåga att känna kärlek) / koncentrationssvårigheter 

/ minskad tanke- eller koncentrationsförmåga, eller obeslutsamhet / 

svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen/aktivt 

undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med 

traumat / aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som 

framkallar minnen av traumat/nedstämdhet eller minskat intresse / 

glädje under större delen av dagen/känsla av likgiltighet eller 

främlingskap inför andra människor / klart minskat intresse för eller 

delaktighet i viktiga aktiviteter. 

 Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen, i drömmar 

och/eller i vaket tillstånd/sömnstörning nästan varje natt/svårt att 

somna eller orolig sömn.  

 Känsla av att sakna framtid (t.ex. inga särskilda förväntningar på 

yrkeskarriär, äktenskap, barn eller på att få leva och åldras som 

andra) / värdelöshetskänslor. Obefogade skuldkänslor / åter-

kommande tankar på döden, självmordstankar, planering för 

självmord eller utfört självmordsförsök. 

 Varit utsatt för traumatisk händelse(r) 

som inneburit död, allvarlig skada eller 

hot om detta, eller hot mot egen eller 

andras fysiska integritet. 

 Oförmåga att minnas någon viktig del 

av händelsen.  

 Irritabilitet eller vredesutbrott 

 Överdriven vaksamhet. 

 Lättskrämdhet. 

 

 Betydande viktnedgång eller viktupp-

gång, ökad eller minskad aptit nästan 

dagligen. 

 Symtomen beror inte på effekterna av 

någon substans eller av somatisk sjuk-

dom / skada. 

 Symtomen förklaras inte bättre av 

sorgreaktion. 

  



 

 

 Delade symtom 

för PTSD och svår depression 

Symtom,  

unika för PTSD 

Symtom,  

unika för svår depression 

ICD-10  Självmordstankar/återkommande tankar på döden eller självmord 

eller självmordsbeteende. 

 Ångest. 

 Anhedoni och undvikande av aktiviteter och situationer som 

påminner om traumat / depression / onormalt sänkt grundstämning 

under minst två veckors tid/brist på intresse för eller glädje av 

aktiviteter som normalt upplevs som lustfyllda / minskad energi eller 

ökad uttröttbarhet / tillbakadragande från andra människor/nedsatt 

reaktivitet från andra människor/nedsatt reaktivitet på omgivnings-

faktorer / omotiverade känslor av självförebråelse eller svåra och 

inadekvata skuldkänslor / brist på självtillit eller självförtroende / 

förändrad (minskad eller ökad) aptit med åtföljande viktförändring.  

 Aldrig uppvisat hypomana eller maniska symtom. 

 Hallucinationer, vanföreställningar eller depressiv stupor får inte 

föreligga. 

 Förändrad psykomotorik med agitation eller retardation (subjektivt 

eller objektivt) / ihållande irritabilitet eller utbrott av ilska. 

 Sömnstörningar av någon form/ihållande sömnsvårigheter. 

 Ihållande koncentrationssvårigheter / oförmåga att minnas, partiellt 

eller totalt, några viktiga aspekter av tidsperioden då den belastande 

händelsen inträffade / koncentrationssvårigheter, minnesstörning / 

klagomål eller bevis på försämrad förmåga att tänka eller 

koncentrera sig, så som obeslutsamhet eller tveksamhet.  

 Varit exponerad för en belastande 

händelse eller situation (kort- eller 

långvarig) av exceptionell hotande eller 

katastrofal natur som mest troligt skulle 

orsaka allvarlig stress hos de flesta 

människor. 

 Ihållande minnen eller återupplevande 

av den belastande händelsen i form av 

flashbacks, levande minnen, åter-

kommande drömmar eller upplevelser 

av stress vid omständigheter eller 

händelser som påminner om den 

belastande händelsen. 

 Uppvisar ett verkligt eller önskat 

undvikande av omständigheter som 

påminner om associerar till den 

belastande händelsen. 

 Ihållande hypervigilans (vara på sin 

vakt, i spänd uppmärksamhet). 

 Ihållande förstärkta skrämselreaktioner 

 Autonom irritabilitet. 

 Ökad vaksamhet och förhöjd alarm-

beredskap samt insomnia. 

- 
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I skriften DSM-IV TR framgår de kriterier som ska uppfyllas för att en psykiatrisk diagnos 

ska kunna ställas. En av de diagnosbilder som står att finna är ”egentlig depressionsepisod”, 

under kapitlet ”förstämningsepisod”. Egentlig depression anses, enligt diagnosmanualen 

DSM-IV TR, föreligga när fem av följande nio symtom uppvisas, bland vilka ett av de två 

första - nedstämdhet/irritabilitet, anhedoni - måste ingå, och ha varat under minst två veckor, 

samt ha inneburit en förändring av patientens tillstånd. 

 Nedstämdhet eller irritabilitet  

 Anhedoni - oförmåga att känna glädje  

 Aptitstörning/viktförändring (alternativt utebliven för åldern normal viktuppgång)  

 Sömnstörning  

 Psykomotorisk störning  

 Energilöshet  

 Känslor av värdelöshet eller skuld  

 Svårighet med koncentration, tänkande, beslut  

 Tankar på död, dödsönskan, tankar och planer på självmord 

 (American Psychiatric Association, 1999, s. 123-124). Kriterierna som ska uppfyllas för 

varje enskild diagnos framgår tydligt och lättillgängligt i manualen DSM-IV.  

Om symtomen för depression jämförs med kriterierna som står att finna under diagnosbilden 

PTSD, under kapitlet “ångestsyndrom”, kan många likheter konstateras. Några av de symtom 

som nämns under denna diagnosbild är följande: Klart minskat intresse för eller delaktighet i 

viktiga aktiviteter. Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor. 

Begränsade affekter (t ex oförmåga att känna kärlek). Känsla av att sakna framtid (t ex inga 

särskilda förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, barn eller på att få leva och åldras som 

andra). Ihållande symtom på överspändhet (som inte funnits tidigare) [...] (American 

Psychiatric Association, 1999, s.160-161). En och samma stressor kan alltså ge såväl 

posttraumatiska som depressiva symtombilder och ibland kan den depressiva symtomatologin 

helt dominera, vid PTSD (Michel, 2001, s.120).  

Det är konstaterat att en traumatisk situation kan resultera i andra typer av problem, till 

exempel starka skuldkänslor, depression eller beteendestörningar (Dyregov, 1997, s.10-11), 

vilket kan ses tecken på i ovanstående stycke. Funktionen hos en patient med PTSD kan 

således vara helt eller partiellt nedsatt under perioder av stark ångest, och depression, vilket 

är konstaterat som en vanlig komplikation vid PTSD (Socialstyrelsen, 2008). När patienter 

mår dåligt och söker läkare får de (i bästa fall) en diagnos att utgå ifrån, med tillhörande 

rehabiliteringsplan. Med hjälp av de diagnoskriterier som idag står till buds för läkare att 

använda sig av, kan ett tänkbart problemscenario uppstå utifrån att många av diagnosbilderna 

överlappar varandra vad gäller symtom. Det är diskutabelt hur hög tillförlitlighet ett 

diagnosinstrument kan ha, samt vilka risker för feldiagnostisering som kan öppna sig.  

Vid sjukdomsbilden svår depression, uppvisar patienten ofta symtom på ett klart minskat 

intresse för aktiviteter, samt sömnstörning och en minskad tanke- eller koncentrations-

förmåga. Detta behandlas i första hand farmakologiskt och eventuellt även psykologiskt 

(American Psychiatric Association, 1999). När det kommer till arbetsförmåga, så kan denna 

vara nedsatt i upp till sex månader, vid svår depression. Det problematiska är att symtomen 

vid sjukdomsbilden för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är förledande lika, där man kan 

förlora intresset för viktiga göromål, man kan få sömnproblem, och det kan uppstå 

koncentrationssvårigheter (American Psychiatric Association, 1999). En patient med PTSD 
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skulle således rent teoretiskt kunna diagnostiseras som svårt deprimerad, och därmed bli 

rekommenderad behandling utifrån felaktig diagnos, genom att exempelvis uppfylla följande 

diagnoskriterier: nedstämdhet, oförmåga att känna glädje, aptitstörning, svårigheter med 

koncentration, samt tankar på döden. Patienten skulle då, enligt Socialstyrelsens riktlinjer 

rekommenderas en längre sjukskrivning, samt erbjudas farmakologisk behandling. Likheterna 

i symtombild skulle ge patienter med PTSD en behandlingsrekommendation som inte alls 

överensstämmer med de rekommenderade riktlinjer som är utformade för PTSD. Riktlinjerna 

är likartade oavsett om man väljer ICD-10 eller DSM-IV-TR som manualverktyg. 

Till problematiken med diagnostiseringen kommer också att det inte görs åtskillnad på 

sjukdom och det som kan beskrivas som normalt lidande på grund av svåra situationer i livet. 

Uppfylls fem av de nio kriterierna för depression - då lider man av sjukdomen. Normal sorg 

förvandlas till depressiv störning. Icke desto mindre; manualen från 1980 med sin definition 

av depression har fått ett enormt genomslag globalt. Från att ha varit en relativt begränsad 

sjukdom menar WHO att det idag är det näst värsta hälsoproblemet (Nilsson 2010).  

Hans Ågren, professor på Göteborgs Universitet, skriver i Läkartidningen (nr 36, år 2010) om 

hur han förutspår att Sverige kommer använda sig av DSM-V när den kommer och att det 

bästa vore om det pågående närmandet mellan APA i Washington DC och WHO i Genève 

resulterade i ett synkroniserat utvecklingsarbete i fråga om DSM-V och ICD-II. Detta skulle i 

hög grad underlätta det terminologiska arbete som ligger framför oss, i form av en korrekt 

översättning av det amerikanska originalet, menar Ågren. Ågren påvisar vidare att den risk 

för överdiagnostik i samband med DSM-V, som amerikanska kritiker befarat, är överdriven. 

Kritikerna har tidigt framfört en oro för falska positiva diagnoser och därmed ökad 

konsumtion av psykiatriska behandlingar, både farmakologiska och psykologiska. Denna risk 

tillbakavisar Ågren helt. Han menar att all igenkännbar psykisk avvikelse som innebär 

antigen ett personligt lidande eller en tydlig social eller medicinsk funktionsnedsättning bör 

erbjudas någon form av behandling. Allt annat vore oetiskt, hävdar Ågren. Risken för 

överdiagnostik (och underdiagnostik) är snarare knuten till bedömarens kunnighet i psykiatri 

(Ågren 2010).   

 

Olika behandlingsformer för olika sjukdomar  

 

 PTSD Svår depression 

Rekommenderad 

sjukskrivningstid 

Sjukskrivning bör generellt 

undvikas. 

Arbetsförmågan kan vara 

nedsatt i upp till sex månader. 

Rekommenderad 

behandlingsform  

I första hand psykologisk 

behandling och eventuellt 

även läkemedel. 

I första hand farmakologiskt 

och eventuellt även 

psykologiskt.  

 

Trots diagnosernas likheter rekommenderas olikartad behandling (American Psychiatric 

Association, 1999) och olika förutsättningar för att fungera i förvärvsarbete. Därför bör en 

korrekt bedömning vara av vikt för ett tillfrisknande och framtida funktion för patienten. 

Patientens möjlighet till delaktighet i rehabiliteringen, samt patientens upplevelse av att 
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faktiskt bli bättre, är också något som inte bör glömmas bort i sammanhanget. Enligt en av de 

båda diagnoserna är det tillrådligt att patienten är sjukskriven, enligt den andra diagnosen är 

rekommendationen den motsatta. Oavsett om man använder sig av ICD-10 eller DSM-IV-TR 

framförs snarlika behandlingsrekommendationer. Med felaktiga bedömningar blir följden 

felaktiga turer i försäkringskassans maskineri, vad gäller sjukskrivningstid, eller rätten att alls 

vara sjukskriven. Konsekvenserna kan bli långtgående om man inte hittar rätt diagnos och 

behandling, både rehabiliteringsmässigt och ekonomiskt, för den drabbade individen. Med 

rådande system är det en förutsättning att patienten får korrekt diagnos som leder till att de 

kan påbörja sin läkningsprocess och därefter inte längre ”ligga samhället till last”, utan 

istället komma ut i arbetslivet och bli en del i vårt samhälle. På så sätt kan patienten generera 

skatteintäkter till vårt land, istället för att behöva utnyttja sjukförsäkringssystemet. Patienten 

skulle då heller inte komma tillbaka till vården med nya sekundära krämpor (till följd av den 

första, felaktigt ställda diagnosen) och bli ”storkonsument av vård”, vilket skulle spara 

samhället pengar, men framför allt skulle det spara mänskligt lidande. 

Behandlingsrekommendationer vid svår depression respektive PTSD 

Vid diagnostiserad svår depression rekommenderar Socialstyrelsen i första hand farma-

kologisk behandling, och eventuellt även psykologisk behandling som stöd. Arbetsförmågan 

vid svår depression bedöms kunna vara nedsatt under upp till sex månaders tid 

(Socialstyrelsen 2010). Den rekommenderade farmakologiska behandlingen kan indelas i 

olika former av preparat, där tricykliska antidepressiva medel (TAD) och selektiva serotonin-

återupptagshämmare (SSRI) är några av dem och SSRI får räknas till de främsta. TAD, som 

idag används allt mer sällan på grund av dess många biverkningar är en grupp läkemedel som 

funnits länge på marknaden och en ännu så länge tämligen billig form av medicinering mot 

depression, jämfört med de preparat som kommit senare, så som SSRI-preparat. SSRI är idag 

första alternativet vid depressioner och dessutom har preparat ur denna klass effekt vid olika 

ångestsyndrom, vilket talar för valet av SSRI-medel. SSRI har också mindre allvarliga 

biverkningar jämfört med till exempel TAD. SSRI-preparatens främsta nackdel är de sexuella 

biverkningarna med dämpad sexdrift, erektionsproblem och svårigheter att få orgasm. Utöver 

dessa två nämnda grupper finns flera andra som är vanligt förekommande. En är till exempel 

noradrenalin- och serotonin- autoreceptorhämmande läkemedel, NASSA. På grund av kraftig 

antihistamineffekt ger NASSA biverkningar i form av trötthet. Även viktökning kan 

förekomma som biverkning på NASSA (LIF 2007). Sammanfattningsvis finns flertal grupper 

av preparat som ger effekt på depression, vilka man börjar med som rekommenderad 

inledande behandling, även om den farmaceutiska behandlingen inte allt för sällan även 

åtföljs av samtalsbehandling när patienten, med hjälp av sin medicinering, kommit upp ur 

depressionen så mycket att det är möjligt för honom/henne att tillgodogöra sig samtalsterapi. 

Vid diagnostiserad PTSD rekommenderar Socialstyrelsen i första hand psykologisk 

behandling och eventuellt även läkemedel som stöd. I en systematisk litteraturöversikt, gjord 

av professor Lars von Knorring, visar det dock att behandling med Paroxetin, Sertralin och 

Fluoxetin har starkt vetenskapligt underlag vid behandling av PTSD, medan KBT har en 

evidensstyrka av måttligt starkt vetenskapligt underlag i samma litteraturöversikt. Samtidigt 

är såväl Von Knorrings studie, som Socialstyrelsens rekommendationer eniga i att KBT är en 

av de mer effektiva behandlingarna som finns att tillgå för att hjälpa patienter med PTSD, 

enligt evidensbaserad forskning.  
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Arbetsförmågan vid PTSD kan eventuellt vara nedsatt, men sjukskrivning bör ändå undvikas 

då det inte anses gagna patienten och dennes tillfrisknande att avstå från 

förvärvsarbete(Socialstyrelsen 2008). Den behandlingsterapi som just nu rekommenderas 

framför andra är den kognitiva terapin. Kognitiv beteendeterapi, vid behandling av PTSD-

patienter, läggs vanligtvis upp som en terapi där behandlingen löper över en handfull 

sammankomster, och där terapeuten inleder första terapitillfället med att förklara vad PTSD 

egentligen är, hur det yttrar sig, vad som händer i kroppen/hjärnan och varför. Därefter gör 

terapeuten upp ett behandlingschema i samarbete med patienten, kring hur sessionerna ska se 

ut i korta drag (Foa 2008). I början av behandlingen orienterar sig terapeuten kring vilka 

traumatiska händelser som utlöst PTSD och hur dessa händelser kan rangordnas utefter 

storleken på obehaget de väcker. Man konstruerar en ”hierarki-trappa” på obehaget. 

Kommande sessioner ägnas sedan åt att tillåta sig att känna obehaget, genom att inleda med 

den upplevelse som ligger lägst i ”hierarki-trappan”. Patienten får uppleva ångestpåslaget 

tillsammans med terapeuten och även känna hur det så småningom klingar av, enligt 

ångestkurvan (figur 1, nedan). Förnuftet vägs mot känslan och patienten får även känna att 

obehaget mattas av allt mer efter hand, i en behandlingsform som bygger på habituering. När 

den upplevelse som rankats lägst på hierarki-trappan känns hanterbar går terapeuten vidare 

med nästa steg. Varje session följs av läxa i form av att t.ex. träna på att släppa fram obehaget 

kontrollerat, dvs. när patienten tillåter det, så som sker i terapirummet. Traumat kommer så 

småningom inte framträda oanmält, och patienten känner att kontrollen är återvunnen och 

tankarna på de traumatiska upplevelserna inte längre ohanterbara. Det är vanligt att kognitiva 

terapeuter använder sig av ”VAS-skalor”(skattningsinstrument framställt för att uppskatta 

smärta) för att låta patienten mäta sin ångestnivå. VAS-skalan mäter från 1-10, där 10 är 

outhärdligt. Det är önskvärt att patienten skattar sin ångestnivå till tre eller lägre när 

behandlingen lider mot sitt slut (Foa 2008), för att räknas som färdigbehandlad för sitt PTSD. 
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Figur 1, ångestkurva: Beskrivande kurva av patienters känsla vid en ångestattack, jämfört 

med hur ångesten verkligen ter sig. 

Det finns många tankar kring tillämpande av kognitiv beteendeterapi i gruppbehandlingar för 

ångest med hjälp av en transdiagnostisk modell, men studier stöder i allmänhet effekten av 

sådan behandling, även om oron är uppenbar för verkningarna av de terapeutiska processerna 

genom att ta med individer med olika DSM-IV ångestsyndrom diagnoser inom samma grupp. 

I synnerhet finns begränsad dokumentation gällande hur ett diagnostiskt heterogent format 

kan påverka gruppens sammanhållning, behandlingens trovärdighet, eller den terapeutiska 

alliansen. Dock verkar allians och sammanhållning i allmänhet vara relaterade till goda 

resultat. Följaktligen verkar det finnas litet eller ingen negativ terapeutisk inverkan att 

rekrytera diagnostiskt heterogena grupper i transdiagnostiska behandlingar för ångest (Norton 

2008). En studie visade att patienter i transdiagnostisk gruppbehandling, med 

ångestproblematik, hade en tendens att flytta sitt fokus från en individualiserad oro och 

rädsla, huvudsakligen grundad i uppfattningen av okontrollerbarhet, oförutsägbarhet och hot, 

till att istället reflektera kring grupprocesserna som sker och analyser kring detta, samt 

beskåda sig själva i en större helhet och i ett sammanhang (Norton 2008). Att betrakta 

psykologiska behandlingar med transdiagnostiska perspektiv öppnar möjligheter att överväga 

gemensamma processer inom till synes skilda sjukdomar. Även vid psykologiska 

problembilder som uppvisar dramatiska variationen mellan individer är det möjligt att 

urskilja gemensamma bakomliggande processer (Carey 2008). En ökning av tillgången till 

evidensbaserade psykologiska behandlingar får stort stöd och underbygger det befintliga 

tryck på att anpassa behandlingarna så de får en större spridning åt det transdiagnostiska 

hållet. Sådana behandlingar möjliggör större flexibiliteten i tempo och innehåll av behandling 

(Mc Hugh 2009), vilket samtidigt underlättar och förenklar den kognitiva beteendeterapin 

och transdiagnostiska behandlingen av patienterna. 
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Problem som infinner sig vid diagnostisering   

Manualerna DSM-IV TR och ICD-10 stämmer inte helt överens med varandra, vilket framgår 

i tabellerna under rubriken ”avgörande överlappningar, likheter och skillnader”, tidigare i 

studien. I manualen ICD-10 kan man under diagnosen PTSD finna depression som ett 

tänkbart symtom. Detta gör att diagnosen PTSD i sig lappar över diagnosen depression, vilket 

komplicerar uppgiften att ställa en korrekt diagnos på patienten och därmed göra upp en 

behandlingsplan som leder till tillfrisknande. För klinisk diagnostik inom psykiatri används 

huvudsakligen DSM-IV-TR, som i många fall ger möjlighet till mer preciserade bedömningar 

av enskilda patienter. Ett utvecklingsprojekt pågår därför inom Socialstyrelsen med syfte att 

utveckla ett system för länkning mellan DSM-IV-TR och Klassifikation av sjukdomar och 

hälsoproblem 1997 (KSH97), dvs. svenska ICD-10-koder. För att skapa unika koder för alla 

de diagnostiska underkategorierna behöver man tillskapa en standardiserad kod för denna 

kliniska specificering (Ksp). En mera omfattande konverteringstabell har därför tagits fram. 

Denna tabell är tänkt att fungera som ett underlag för utveckling av journalsystemens 

diagnosregistreringsfunktioner så att dessa gör det möjligt att använda DSM:s 

diagnoskategorier och specificeringar samtidigt som en ICD-10 kod registreras och en 

preciserad text – där specificeringarna ingår – kan genereras automatiskt (Socialstyrelsen 

2011). Med detta hoppas Socialstyrelsen ha uppnått sitt syfte att ha skapat ett system för 

länkning mellan DSM-IV-TR och ICD-10, som hoppas kunna minimera riskerna för 

feldiagnostisering och därmed även felbehandling av patienter. 

Gruenberg, Goldstein och Pincus (Licinio & Wong, 2005) beskriver hur DSM och ICD 

skapats och utvecklats sida vid sida, sedan mer än sextio år tillbaka i tid. ICD var förvisso 

inte en ny manual, men hade inte något avsnitt för psykiska diagnoser till att börja med. Båda 

manualerna har förändrats och förbättrats genom åren, utifrån aktuell forskning på området. I 

samband med utgåvan av DSM-III lanserades ett nytt sätt att tänka, som avvek från 

resonemanget i ICD. I DSM-III började man arbeta utifrån olika axlar och man delade upp 

diagnoserna mellan depressiva sjukdomar och bipolära sjukdomar, baserat på om det 

förekommit maniska perioder eller ej. Vid revidering till DSM-IV infördes en listning av nio 

kriterier varav man var tvungen att uppfylla fyra av dem för att få diagnosen depression.  

De kriterier som definierar återinsjuknande i depression, skiljer sig markant åt mellan de två 

diagnosmanualerna. I ICD-10 krävs att patienten under minst två månader har varit 

symtomfri för att klassas som depressionsfri, medan man i DSM-IV ser att patienten inte 

uppfyller satta kriterium på depression under senaste två månaderna för att kunna 

friskförklaras. Med detta ser vi att ICD-10 tillämpar ett strängare bedömningssätt där 

patienten alltså inte får uppvisa några symtom alls för att kunna anses fri från sin depression, 

i jämförelse med DSM-IV där patienten kan uppvisa symtom så länge det inte är tillräckligt 

många för att uppfylla kriterierna för diagnos (Licinio & Wong, 2005).  
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Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Sammanfattningsvis visar litteraturstudien att det råder delade meningar om nyttan med att 

använda sig av diagnosmanualer vid patientkontakt, då de uppvisar brister som kan skapa 

förvirring, i form av överlappningar mellan diagnoser. Detta belyses tydligt i diagnos-

beskrivningarna för PTSD och svår depression, i diagnosmanualerna DSM-IV-TR och ICD-

10 som är de vanligast förekommande diagnosmanualerna inom vården idag. Det är till och 

med så att risken för feldiagnostisering är överhängande i många patientfall, då 

symtombilderna i flera diagnosbilder (så som till exempel PTSD och svår depression) 

överlappar varandra. Med ett historiskt perspektiv kan man se att forskare fokuserat på att få 

fram en specifik diagnos, med målet att utveckla en effektiv behandling för den aktuella 

diagnosen, vilket vidareutvecklats till dagens diagnosinstrument DSM-IV-TR och ICD-10. 

Syftet med diagnosinstrumenten var att få ett gemensamt språk bland kliniker och forskare, 

samt att underlätta för patienter och deras anhöriga genom att ge en förklarande diagnos som 

svar på oro och frågor. Men samtidigt är baksidan med klassificeringssystem att genom 

överlappande komponenter mellan diagnoser ökar risken för att den kliniska bilden hos 

individen förenklas och viktig information går förlorad. Vid en närmare studie av diagnoserna 

posttraumatisk stressyndrom och svår depression återfinns många likheter, men trots 

diagnosernas likheter rekommenderas olikartad behandling, och även olika förutsättningar för 

att fungera i förvärvsarbete anges. Man kan här ana en risk för felbehandling och uteblivet 

önskat rehabiliteringsresultat. Depression är till exempel ett av de symtom som kan uppvisas 

vid PTSD, vilket lätt kan leda till tron att grundproblematiken är svår depression istället för 

PTSD. Detta faktum kan bidra till att läkaren därför ordinerar en behandling som inte 

överensstämmer med den egentliga grunddiagnosen som då riskerar att förbli oupptäckt. En 

patient med oupptäckt PTSD kan behandlas farmakologiskt och sjukskrivas under längre tid i 

tron att patienten lider av svår depression, vilket står helt i motsatts till de rekommendationer 

som råder för PTSD där sjukskrivning generellt bör undvikas, och där man i första hand 

rekommenderar en psykologisk behandling före läkemedel.  

Om man som ett komplement till diagnosmanualerna använder sig av ett mer trans-

diagnostiskt synsätt och ser till de eventuella likartade känslo-, tanke- och beteende-

störningarna hos patienten, tvärs över de gängse diagnoserna, får man istället en individ-

ualiserad beskrivning av personens besvär och livssituation, vilket har stor betydelse i varje 

enskilt patientfall eftersom många människor har symtom från flera diagnoser, och 

behandlingen följaktligen bör skräddarsys efter vars och ens speciella tanke- och 

beteendemönster och sätt att reagera känslomässigt. Den transdiagnostiska teoribildningen 

inriktar sig således på patienters gemensamma drag, oavsett diagnos, vilket torde vara en 

fördel när man ser till ökad effektivitet såväl i form av resurser som i behandlingsresultat. 

Primärvården kallas ofta ”första linjens psykiatri” och genom ett transdiagnostiskt synsätt 

samt ett gränsöverskridande arbete i form av multimodala team, skulle patientens problematik 

belysas från flera olika professioners håll samtidigt, vilket skulle kunna vara ett mer effektivt 

sätt att arbeta, som skulle kunna korta vårdköer och spara ekonomi. Med gemensamma 

angreppssätt över (vissa) vanliga diagnosgränser, så som PTSD och svår depression, skulle 

eventuellt primärvårdskuratorn och socionomens roll kunna utökas och utnyttjas som en extra 

kompetenskälla i behandling. Kuratorn har psykosocial kompetens och är inom primärvården 

den enda yrkeskategorin som har en samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning. Med 

kuratorns breda kompetens kan fler samband mellan olika symtom upptäckas. För att 

åstadkomma detta behövs en gemensam behandlingsmodell som riktar in sig på de 
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gemensamma underliggande faktorerna för diagnoserna, vilket skulle öka patientsäkerheten 

och kvalitén inom primärvården.  I många av de patientfall som varje dag kommer till 

primärvården remitteras de vidare till kuratorn, i syfte att få stöd och hjälp i sitt tillfrisknande. 

Utifrån den kompetens primärvårdskuratorn besitter inom detta område måste det anses som 

resursslöseri att inte använda resursen fullt ut, när den finns. Allt för många gånger utnyttjas 

inte kuratorns kompetens, eller ersätts den med läkemedel. Om varje specifik 

kompetensgrupp inom primärvården användes till sitt yttersta, i ett samarbetande nätverk runt 

varje enskild patient, torde resultatet tillfrisknande patienter öka avsevärt. Om antalet 

kuratorer var i närheten av antalet läkare och bådas kompetenser kompletterade varandra, 

vore det intressant att se hur resultatet skulle se ut. Kanske behöver fokus på yrkesgrupper 

inom primärvården flyttas till att omfatta ett mer övergripande synsätt, än att primärt fokusera 

på läkarens roll. Som kurator inom primärvården kan man med sitt psykosociala synsätt 

angripa problematiken på ett mer övergripande sätt och behandla utifrån detta, i 

företrädelsevis kognitiva behandlingssamtal, för att få en större helhet i patientens 

problematik och insjuknande, samt följande tillfrisknande.  

Sedan lång tid tillbaka använder sig många kuratorer inom primärvården av kognitiva 

beteendeterapeutiska metoder för behandling av ångest och relaterade känslomässiga 

störningar. Genom en beprövad kognitiv behandling, i teamsamverkan med övriga aktörer 

inom primärvården, skulle man kunna utveckla ett väl så effektivt komplement till den 

traditionella primärvården, med mindre resurser och kortare vårdköer, där man arbetar med 

ett transdiagnostiskt perspektiv för en effektivare sjukvård. Om man vidare ser till 

människans hierarkiska behovstrappa, kommer trygghet som ett av de mer grundläggande 

behoven. I detta behovsbegrepp innefattas även känslan av kontroll över sitt liv. Om inte de 

grundläggande behoven är tillfredsställda kan inte ett tillfrisknande ske. Om patienten i fråga 

är på väg att bli vräkt, eller på väg att bli arbetslös, och därmed inte kan sörja för sina mest 

basala fysiska behov, är det heller inte möjligt att ta till sig en samtalsbehandling för 

tillfrisknande, eller att inhandla läkemedel för pengar som kanske inte finns. Det kan också 

vara så att själva grundproblematiken, som orsakat sjukdomen, beror på att något av de 

grundläggande behoven i behovstrappan saknas eller riskerar att falla isär, som till exempel 

vid en skilsmässa (behov av kärlek och gemenskap). Dessutom ska man inte underskatta den 

läkande kraft och den enorma styrka som inträder när patienten känner sig delaktig i sitt 

tillfrisknande och finner sig ha kontroll över sig själv och sitt liv. Kontrollen över att få sitt liv 

att fungera såväl rent kroppsligt, som i samspel med närmaste familj och omgivning, eller 

samhället i stort, är av avgörande betydelse. Alla sjukdomssymtom kan ge en oönskad lägre 

livskvalitet. Kanske kan sjukdomen inte kombineras med förvärvsarbete och ger en 

ekonomiskt svår situation kombinerat med socialt utanförskap från tidigare arbetskamrater, 

som i sin tur kan ge en social isolering och en känsla av utanförskap, kombinerat med 

skamkänsla och känsla av att ligga samhället till last. Känslan av trygghet går förlorad, vilken 

är en av de grundläggande stenarna i människans prioriterade behovshierarki. 

Om fokus flyttas från diagnos, där vi tittar på vilken sjukdom patienten har, till att istället 

belysa patientens kognitiva processer och beteendeprocesser som är gemensamma för flera 

olika diagnoser, och härigenom finna såväl psykologiska som biologiska processer som är väl 

så viktiga, över de diagnostiska gränserna har vi ett annat utgångsläge för att möta patienten i 

dennes tillfrisknandeprocess. Att utgå från patienters likartade känslo-, tanke-, och 

beteendestörningar, över de gängse diagnosgränserna, innebär en individualiserad 

beskrivning av patientens besvär och livssituation, vilket ger en helt annan grund att arbeta 
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utifrån, vid hjälpandet och inför läkningsprocessen. Den transdiagnostiska bilden inriktar sig 

således på patienters gemensamma drag, oavsett diagnos.  

Patienter med depression är en stor patientgrupp inom primärvården. Det finns studier som 

visar att depressioner blivit vanligare och dessutom att det första insjuknandet sker i allt 

yngre åldrar. Depressionssjukdomar är en av de största orsakerna till ohälsa och arbets-

oförmåga, med internationella mått mätt. En tänkbar arbetsmodell för en primärvårdskurator, 

vid en depressionsbehandling, kan vara att redan i ett inledande skede kunna medverka i 

bedömningen av patienten, för att ge en så bra helhetsbild som möjligt av problembilden. 

Kuratorn kan med sitt psykosociala synsätt se andra faktorer till patientens ohälsa än vad 

läkaren ser med sitt kliniska medicinska synsätt. Först måste andra eventuella sjukdomar 

uteslutas, som upphov till ohälsan, genom en läkarundersökning. Därefter kan en gemensam 

bedömning, från läkare och kurator, anses lämpligt, där det utreds om depression föreligger 

eller om det finns andra bakomliggande orsaker som gör att det istället är en ohälsa av mer 

psykosocial karaktär. Denna utredning är viktig för att kunna erbjuda adekvat behandling. Att 

medicinera mot depression hjälper föga om problemet är psykosocialt, och inte heller hjälper 

det att behandla en svår depression med samtal utan stöd av medicinering. 

Att behandla en patient med kognitiv samtalsterapi i ett inledande skede, ger patienten 

möjlighet att vara med och påverka sitt tillfrisknande på ett helt annat sätt än med traditionell 

medicinering (även om medicinering är nödvändigt i en del patientfall, så som vid svår 

depression). Viktigt är då att se till patientens egna resurser och egen kraft att påverka sitt 

tillfrisknande, och vara tydlig med att tillfrisknandet endast kan ske med ett samarbete mellan 

kurator och patient. Det är därför troligt att utvecklingen inom den terapeutiska vården, där vi 

gått från rent psykodynamiska samtal till mer kognitiva samtalsbehandlingar, är av positiv 

verkan då den ger patienten en känsla av att vara delaktig i förändringsprocessen på ett 

tydligare sätt än vid en renodlat psykodynamisk samtalsbehandling.   

En fördel med att applicera det transdiagnostiska perspektivet i primärvårdsbehandling är den 

eventuellt ökade effektiviteten både i form av resurser som behandlingsresultat. Primärvården 

kallas ofta ”första linjens psykiatri”. Genom ett gränsöverskridande arbete i form av 

multimodala team inom primärvården, skulle patientens problematik belysas från flera olika 

professioners håll samtidigt. I dagsläget är ofta många professioner inblandade i vården kring 

patienten. Det kan vara diverse inhyrda läkare, specialister, sjukgymnaster, kuratorer, med 

flera, alla med olika specialistutbildningar, vilket är dyrt och opraktiskt. Om ett 

transdiagnostiskt gränsöverskridande perspektiv infördes inom all primärvård, med 

multimodalt samarbete, skulle vårdköer kortas och ekonomi sparas. Med gemensamma 

angreppssätt över (vissa) vanliga diagnosgränser, så som PTSD och svår depression, skulle 

eventuellt primärvårdskuratorn och socionomens roll kunna utökas och utnyttjas som en extra 

kompetenskälla i behandling. Inom en del områden av hälso- och sjukvårdsarbete 

förekommer flerprofessionella team som samarbetar kring patientens vård och behandling. 

Kuratorn har psykosocial kompetens och är inom primärvården den enda yrkeskategorin som 

har en samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning. Med kuratorns breda kompetens kan 

fler samband mellan olika symtom upptäckas. För att åstadkomma detta behövs en gemensam 

behandlingsmodell som riktar in sig på de, enligt transdiagnostiken, gemensamma 

underliggande faktorerna för diagnoserna, vilket skulle öka patientsäkerheten och kvalitén på 

vården. 

I snart femtio års tid har kognitiva beteendeterapeutiska metoder för behandling av ångest 

och relaterade känslomässiga störningar utvecklats och lett fram till mycket effektiva 
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behandlingsformer som idag används i stor utsträckning, av kuratorer inom primärvården. 

Utifrån väl beprövade teorier och data, kan tre grundläggande terapeutiska komponenter av 

betydelse identifieras, för behandling av emotionella störningar i allmänhet. Dessa tre 

komponenter inkluderar patientarbete i form av att arbeta med att ändra kognitiva 

omvärderingar, förhindra känslomässiga undvikande, samt att underlätta för det som inte är 

förknippat med den oreglerade känslan. Denna behandling sker i samband med att provocera 

emotionella uttryck (i form av emotionell exponering) genom situationsanpassning, samt 

genom standardiserade övningar där man lär sig bli uppmärksam på sin egen humörreglering. 

Genom en beprövad kognitiv behandling, i teamsamverkan med övriga aktörer inom 

primärvården, skulle man kunna utveckla ett väl så effektivt komplement till den traditionella 

primärvården, med mindre resurser och kortare vårdköer, där man arbetar med ett 

transdiagnostiskt perspektiv för en effektivare sjukvård. 

Att ha ett transdiagnostiskt synsätt vid behandling, och dessutom kanske i form av 

gruppbehandlingar, kan komma att underlätta en mer flexibel behandling och samtidigt även 

korta väntetiderna fram till behandling för patienterna, då det annars kan vara svårt att få en 

tillräcklig mängd remisser för varje sjukdom för att enkelt schemalägga diagnosspecifika 

grupper. Denna typ av behandling är dock svår att tillämpa med utgångspunkt i de 

diagnosspecifika manualer vi idag har att luta oss mot. Manualerna kan i detta sammanhang 

uppfattas som otympliga och fungera som ett hinder istället för hjälp. Det finns även studier 

där man anar faror med ett transdiagnostiskt synsätt i behandling, och då specifikt i form av 

gruppbehandlingar (så som t ex samtalspromenader i grupp, avslappningsgrupper med 

kroppskännedom och mindfullnessövningar). 

Trots diagnosernas likheter, vad gäller svår depression och PTSD, rekommenderas olikartad 

behandling och olika förutsättningar för att fungera i förvärvsarbete. Därför bör en korrekt 

bedömning vara av vikt för ett tillfrisknande och framtida funktion för patienten. Patientens 

möjlighet till delaktighet i rehabiliteringen, samt patientens upplevelse av att faktiskt bli 

bättre, är också något som inte bör glömmas bort i sammanhanget. Enligt en av de båda 

diagnoserna är det tillrådligt att patienten är sjukskriven, enligt den andra diagnosen är 

rekommendationen den motsatta. Oavsett om man använder sig av ICD-10 eller DSM-IV-TR 

framförs snarlika behandlingsrekommendationer. Med felaktiga bedömningar blir följden 

felaktiga turer i försäkringskassans maskineri, vad gäller sjukskrivningstid, eller rätten att alls 

vara sjukskriven. Konsekvenserna kan bli långtgående om man inte hittar rätt diagnos och 

behandling, både rehabiliteringsmässigt och ekonomiskt, för den drabbade individen. Med 

rådande system är det en förutsättning att patienten får korrekt diagnos som leder till att de 

kan påbörja sin läkningsprocess och därefter inte längre ”ligga samhället till last”, utan 

istället komma ut i arbetslivet och bli en del i vårt samhälle. På så sätt kan patienten generera 

skatteintäkter till vårt land, istället för att behöva utnyttja sjukförsäkringssystemet. Patienten 

skulle då heller inte komma tillbaka till vården med nya sekundära krämpor (till följd av den 

första, felaktigt ställda diagnosen) och bli ”storkonsument av vård”, vilket skulle spara 

samhället pengar, men framför allt skulle det spara mänskligt lidande. Både för patienten och 

dess närmaste familj. Dessutom är det så att de patienter som inte omfattas av 

sjukförsäkringssystemet, och därmed inte har någon sjukpenninggrundande inkomst, men 

som drabbas av sjukdom, inte ingår i försäkringskassans rehabiliteringsansvar. Då hjälper det 

inte med en diagnos. Försäkringskassan rehabiliterar inte några patienter själva, men de har 

samordningsansvar för sina försäkrade, som bedöms ha rätt till sjukpenning. 

Försäkringskassan tittar då på vilken funktions och aktivitetsbegränsning sjukdomen leder till 

för den aktuelle individen. I detta skede är diagnosen helt avgörande. Men till skillnad från 
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diagnosen svår depression, bör PTSD i första hand behandlas psykologiskt och eventuellt 

med läkemedel. En annan stor skillnad är att sjukskrivning generellt bör undvikas vid PTSD. 

Vid så lika symtombilder, men ändå så skilda rekommenderade behandlingsplaner utifrån de 

olika diagnoserna, torde risken för en felaktig rehabiliteringsplan vara överhängande. 

Studiens praktiska implikation och förslag till vidare forskning  

Sedan några år tillbaka arbetar den amerikanska psykiatriska föreningen, APA, med en ny 

version av kriterierna för vad som ska diagnostiseras som psykiska sjukdomstillstånd, och det 

står fortfarande oklart hur den nya manualen kommer påverka studiens frågeställningar. Den 

nya utgåvan av DSM ska, efter många förseningar, vara klar i maj 2013. Men psykiatriska 

diagnoser anses ibland kontroversiella, såväl inom professionen som utanför, och 

utformningen av den färdiga DSM riskerar inte bara påverka synen på psykiatri i USA, den 

kommer även ha betydelse för hur hela världen tänker kring psykisk hälsa och ohälsa. Även 

om frågan om vad som är sjukt och friskt också finns på det somatiska området så är det inom 

psykiatrin som den diskussionen är hetast. Till skillnad från somatiken finns än så länge inga 

biologiska markörer eller labbtester som kan ge några svar. Det har också antytts kritik 

gentemot den amerikanska psykiatriska föreningens arbete med uppdateringen, då det finns 

röster som menar att APA har dålig ekonomi och enbart bryr sig om att uppdatera DSM för att 

de behöver inkomsterna från en ny version, vilket i så fall eventuellt kan skapa en del 

frågetecken kring manualens innehållsliga validitet.   

Om man tänker i behandlingsmodeller som baseras på överlappningar av symtombilder och 

störningar, med flera skilda professioner som samarbetande aktörer kring patienten, utan att 

nödvändigtvis söka en specifik diagnos, utan snarare ha fokus på behandling och på varje 

specifik patients funktionsnivå, skulle kanske behandlingsresultatet se annorlunda ut. Detta 

då förutsatt att även Försäkringskassan och deras sjukskrivningssystem involverades i samma 

tänk. DSM och ICD är manualer som har förändrats och utvecklats över tid, med en 

diskutabel validitet som resultat, då utvecklingen eventuellt skett med fler intressefokus än 

patienthälsan. Även läkemedelsindustrins inverkan tycks vara betydande, vid 

omarbetningarna av diagnosmanualerna, vilket kan ses som tveksamt för det framarbetade 

resultatets kvalitet och validitet.   

Paradexemplet för diskussion är paraplybegreppet depression. Kardinalfelet med den kriterie-

baserade diagnostiseringen är, menar kritiker, att den inte gör åtskillnad på sjukdom och det 

som kan beskrivas som normalt lidande på grund av svåra situationer i livet, där 

emotionsregleringen påverkas. Uppfylls fem av de nio kriterierna för depression – då lider 

man av sjukdomen. Normal sorg förvandlas till depressiv störning. Depressionsdiagnosen 

enligt DSM är ett exempel på vad kritiker menar när de säger att diagnosens validitet, att den 

fångar upp den underliggande sjukdomen, offrades till förmån för dess reliabilitet, att man 

kan ställa diagnosen på ett tillförlitligt sätt. Men diagnoserna är inte bara medicinska 

angelägenheter utan också kopplade till samhällsekonomiska. En diagnos behövs för att bli 

sjukskriven, och i USA behövs kriterierna för att försäkringsbolaget ska gå med på att betala 

behandlingen. En kritik mot den arbetsgrupp som arbetar med den nya versionen liksom de 

som tog fram de tidigare är läkemedelsindustrins inflytande över arbetet. Mer än hälften av 

de som deltar i arbetet med den nya manualen har kopplingar till industrin. Och DSM-IV 

förbereddes av 170 experter varav totalt 95 deklarerade ekonomiska förbindelser med 

läkemedelsindustrin. Försvaret är att det är svårt att finna framstående experter som inte 

också haft eller har uppdrag från industrin (Läkemedelsvärlden, 2010, 6, 21-23).  
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Vad som är normalt och norm, respektive onormalt och avvikande, är något som skulle 

behöva studeras närmare, när det gäller just psykiska sjukdomar och sjukdomsdiagnoser. Allt 

fler patienter söker sig till sjukvården för att få hjälp med utredningar för eventuella 

diagnoser. Vanligt är att det förekommer funderingar hos patienten kring om de har en 

odiagnostiserad ADHD, ADD eller Aspergers syndrom. Det är en frågeställning som kommer 

vården tillkänna allt oftare. Om normen i framtiden kommer förändras och utvecklingen gör 

att befolkningen med tiden till största del har en diagnos, skulle dessa personer utgöra norm. 

Om alla I vårt samhälle har ADHD, ADD, Aspergers syndrom, dyslexi, dyskalkyli eller annan 

diagnos, då utgör detta normen. Med tanke på ärftlighet är det inte ett otänkbart scenario. 

Vidare forskning skulle kunna belysa hur samhället är rustat för att förändra och möta en 

sådan eventuell framtid. På många håll i världen är psykisk sjukdom, eller diagnoser som 

grundar sig i hjärnans funktion, fortfarande förknippat med onda andar och att djävulen 

intagit kroppen. Vidare forskning skulle kunna undersöka hur samhället skulle påverkas om 

psykisk sjukdom blir norm, eller i alla fall förhoppningsvis normalt, och till exempel en svår 

depression blir lika accepterat som en svår förkylning. Att undersöka hur normaliseringen 

skulle komma att påverka tillfrisknandet, om patienten slipper bära sitt ok av skam samtidigt 

som sjukdomen tynger, vore väldigt spännande att titta närmare på i vidare forskning. 

Den forskning som gjorts i denna studie hoppas jag, i förlängningen, ska kunna fungera som 

en vidareutveckling inom vården för att om möjligt kunna hjälpa patienter i allt större 

utsträckning till rehabilitering och återgång till ett funktionellt liv igen, där patienten känner 

livskvalitet och livslust. Genom att ge vården verktyg att se patienterna på ett nytt mer 

övergripande sätt, hoppas jag att studien kanske kan leda vidare till ett nytt synsätt på sikt. 

Om studien hjälper en enda patient, så har den varit värd att skriva, fyllt sitt syfte och skänkt 

mig som författare tillfredsställelse.    
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