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Två artiklar i Läkartidningen 49/97
rör depressions- och ångesttillstånd i
primärvården [1, 2]. Författarna, alla
psykiatriker, lägger tonvikten på hur
vanligt det är att dessa tillstånd missas i
primärvården. Ekselius och von Knor-
ring menar att allmänläkare förskriver
för litet antidepressiva farmaka. Bod-
lund anser, utifrån en studie han gjort,
att allmänläkarnas insatser präglas av
»missade diagnoser» och »bristande
diagnostiska kunskaper». Artiklarna
manar till kommentarer, både vad gäller
sakinnehåll och uttryckssätt.

Stort hälsoproblem
Ångest och depressiva symtom är

vanliga i befolkningen. Minst 25 pro-
cent av alla kvinnor och 15 procent av
alla män beräknas någon gång under sin
livstid insjukna i behandlingskrävande
depression [3]. Många allmänläkare är
förtrogna med dessa förhållanden, och
de lägger stor vikt vid att i patientmötet
vara lyhörda för och uppfatta om det i en
brokig symtombild finns inslag av ång-
est och nedstämdhet av depressiv valör.

Vilken roll och plats diagnostiserandet
och farmakoterapin skall ha i behand-
lingen av depressioner och ångest kan
dock diskuteras. 

I ett enstaka möte är det svårt att ur-
skilja och sätta diagnosen depression på
en person med pessimistisk personlig-
het eller negativ självbild. En upprepad
kontakt ger en fylligare bild. För all-
mänläkaren är det också viktigt att ta
reda på huruvida nedstämdheten ema-
nerar från sorger och andra krisreaktio-
ner som är naturliga reaktioner och som
endast undantagsvis skall behandlas
farmakologiskt. Patienter i kris upple-
ver både ångest, hopplöshetskänslor
och nedstämdhet. I vilket skede i pro-
cessen kan de anses lida av behand-
lingskrävande depression eller ångest?
Cullberg problematiserar de senaste
årens ökande förskrivning av antide-
pressiva farmaka, selektiva serotonin-
upptagshämmare, och varnar för över-
behandling av lätta och måttliga depres-
sioner [4].

Olika kulturer 
Det är en gammal erfarenhet att sy-

nen på de så kallade psykiatriska patien-
terna skiljer generalisten och specialis-
ten åt. Michael Balint återkommer på
flera ställen i sin klassiska bok, Läkaren
patienten och sjukdomen [5], till den
ringa hjälp som allmänläkaren har av
det traditionella psykiatriska synsättet.
Om denna skilda syn på patienten finns
också att läsa i modernare sammanställ-
ningar, från både Sverige [6] och Eng-
land [7].

Allmänläkaren har vanligtvis en
långvarig patientkontakt. Han/hon ser
patienten under olika faser av livet. At-
tityder och förhållningssätt till varda-
gens motgångar och prövningar blir en
viktig komponent i bedömningen av de
besvär som presenteras. Eftersom ång-
est- och depressionstillstånd ibland ut-
trycker mycket tydliga moraliska eller
existentiella livsproblem så går det inte
för allmänläkaren att sjukförklara alla
personer som uttrycker förtvivlan eller
sorg. Med kännedom om bakomliggan-
de livsbetingelser och ambitioner kan
man se depressionen som en reparativ
och kanske meningsfull process där
psykofarmaka spelar en underordnad

roll. Att föra utvecklande samtal och att
kunna ge stöd i en förtroendefull och
långvarig relation kan för allmänläka-
ren vara en viktigare och svårare upp-
gift än att sätta diagnos och ordinera an-
tidepressiva preparat, med eller utan se-
rotoninåterupptagshämning. Den över-
gripande betydelsen av helhetperspek-
tiv, situationsförståelse och patientkän-
nedom i handläggningen av depressiva
tillstånd i primärvården nämns inte i
Ekselius och von Knorrings artikel, vil-
ket minskar vår tilltro till deras bud-
skap. För dem är problemet en fråga om
att sätta diagnos, och behandling är det-
samma som att förskriva farmaka – ing-
et annat.

Bodlunds definition av adekvat be-
handling av ångest och depression är
bredare; samtal hos distriktsläkare eller
kurator, remiss till psykiatrisk klinik,
terapeut eller psykolog samt ordination
av relevanta farmaka. Här ligger kultur-
kollisionen på ett annat plan.

Bodlund lät oselekterade patienter
vid fyra vårdcentraler fylla i ett ångest-
/depressionsformulär i väntrummet.
Han jämförde sedan utfallet med all-
mänläkarnas journalanteckningar för
det aktuella besöket för att se om ångest
och depression upptäcktes och behand-
lades. Poängen i svarsformuläret ut-
gjorde bedömningsgrund för huruvida
behandlingskrävande ångest eller de-
pression förelåg. Han fann att formulä-
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’’ Att föreställa sig det
motsatta, att allmänläkare
går till psykiatrikliniken
och tar Hb och TSH på pa-
tienterna i väntrummet och
därefter granskar journal-
anteckningarna för att ut-
röna om psykiatrerna frå-
gat om trötthet och/eller
missat att utreda anemi och
tyreoidearubbning, vore
analogt med Bodlunds för-
faringssätt. ’’

Vi ser tyvärr hur allmänmedici-
nen i allt större utsträckning får
pekpinnar och pålagor från sjuk-
husmedicinen, som tycks betrakta
vårdcentralerna som verkställare
av egna ambitioner och principer,
skriver tre distriktsläkare i en
kommentar till en artikel och en
medicinsk kommentar i Läkartid-
ningen 49/97. Dessa var skrivna av
psykiatrer som pekar på brister i
handläggningen av depressioner i
primärvården.



ret och allmänläkarna identifierade
ångest och depression i samma omfatt-
ning – men man identifierade inte sam-
ma individer! Han fann vidare vid sin
granskning av de aktuella journalan-
teckningarna att adekvat behandling
ofta inte gavs även om läkaren noterat
ångest och depression. Bodlunds slut-
satser av studien var att allmänläkarna
brister i sin diagnostiska kompetens och
att fasta psykiaterkonsulter på vård-
centralerna kan råda bot på kunskaps-
luckan.

Bodlund ifrågasätter inte testet
Bodlunds vetenskapliga metod kan

diskuteras och hans slutsatser torde de
flesta allmänläkare sätta sig emot. Är ett
formulär, besvarat i väntrummet, till-
förlitlig are än allmänläkarens bedöm-
ning? Kan svaren på 14 frågor om hur
man mått sista veckan ge en bättre bild
av patientens psykiska tillstånd och be-
hov än den uppfattning allmänläkaren
bildat sig efter ett möte i raden av en
ibland mångårig kontakt med en män-
niska? Bodlunds tilltro till formulärets
överlägsenhet speglar just den kultur-
skillnad som tidigare påtalats.

Det av Bodlund använda HAD-for-
muläret konstruerades i början på 1980-
talet av Zigmond och Snaith, som ett
screeninginstrument för att uppfånga
ångest- och depressionstillstånd bland
medicinska och kirurgiska patienter [8].
I sin valideringsstudie utgick Zigmond
och Snaith från att en klinisk läkarbe-
dömning var den verklighet som skalan
skulle jämföras med. Bodlund tolkar
skalan sannare än läkarens bedömning.
Han ifrågasätter inte testets användbar-
het under svenska förhållanden, i vård-
centralens väntrum, på ett oselekterat
öppenvårdsklientel, utan ser det »mer
sannolikt att den dåliga överensstäm-
melsen beror på brister i den diagnostis-
ka färdigheten och brist på tid för för-
djupad anamnes». Det bör också påpe-
kas att den skala som undersökningen
bygger på, HAD-formuläret, inte av alla
ses som en »gyllene regel» [9].

En annan men näraliggande fråga
blir: Hur skall HAD-formuläret tilläm-
pas på individnivå? Som screening, som
stöd för fortsatt handläggning eller som
diagnostiskt instrument?

Vi uppfattar frågorna svårtolkade,
till exempel delfråga 2 på ångestskalan:
»Jag gillar fortfarande det jag tyckte om
förr.» Den har följande svarsalternativ:
definitivt lika mycket; inte fullt så myc-
ket; bara litet grann; knappast alls. Hur
ska svaret tolkas? En depressionsfråga
lyder: »Jag har tappat intresset för mitt
utseende.» Svarsalternativen är: defini-
tivt; jag bryr mig inte så mycket om det
som jag borde göra; jag bryr mig för-
modligen inte så mycket om det; jag
bryr mig lika mycket om det som förut.

Hur man svarar beror av en mängd fak-
torer, och sett i sitt individuella sam-
manhang behöver inte ett depressivt
svar vara ett uttryck för en reell depres-
sion. I ett stort material spelar personli-
ga omständigheter mindre roll, men när
det gäller en enskild individ bör testsva-
ren lämpligtvis kompletteras med situa-
tions- och personkännedom.

I Bodlunds undersökning jämförs
formulärutfallet inte med läkarens sam-
lade kliniska bedömning, utan med
journalanteckningen. Hur representativ
är en journalanteckning? Speglar den
innehållet i konsultationen? Vad kom-
mer med i texten när det sker en snabb
omsättning av jourpatienter (nästan 40
procent av besöken)? Journaltextens
täckning av vad som egentligen föreva-
rit varierar naturligtvis väldigt mycket –
inte minst när det på senare år blivit van-
ligare att patienter vill läsa sina egna
(data)journaler. Många allmänläkare
skriver ogärna i journalen sådant som
inte sagts öppet till patienten eller pati-
enten är med på.

Bland de nu aktuella »missade» ång-
est-/depressionsdiagnoserna fanns till
exempel en person som sökte för frisk-
intyg. Journalanteckningen angav detta
kortfattat utan precisering av något
sjukdomstillstånd. Denne förment fris-
ke person hade alltså egentligen ett ång-
est- eller depressionstillstånd enligt for-
muläret – och det »missade» vederbö-
rande allmänläkare.

Att tro att journaltexten vid ett en-
skilt patientmöte dokumenterar före-
komst eller upptäckt av alla diagnoser
eller symtom som patienten har visar
åter på de brister som studien har på
grund av att allmänläkarerfarenheter
inte tagits med i tillräcklig utsträckning.
Det kan till exempel inte vara rimligt att
allmänläkaren skall journalföra hyper-
kolesterolemi när patienten söker för
vattenkastningsproblem. 

Allmänläkar es
medverkan saknas
Det är anmärkningsvärt att inte en

allmänläkarkollega aktivt medverkat i
en artikel om ångest och depressioner i
primärvården. Enkäterna är ifyllda i
vårdcentralernas väntrum, och för att
allsidigt tolka resultaten är kännedom
om den verklighet och de villkor som
råder i allmänläkarens vardag och
symtompanorama viktiga att känna
till. Det är med depressions- och ång-
estskalor som med gränsvärden för
blodfetter och andra laboratoriepro-
ver; man ska veta vad resultatet skall
användas till innan man tar provet. Av-
saknaden av allmänläkarmedverkan är
tydlig i Bodlunds artikel och sticker i
ögonen. Vår reflexion blir att specia-
listkonsulter är bra när allmänläkaren
»kört fast» men att de är av tveksamt

värde när det gäller att diagnostisera
den »oselekterade väntrumsbefolk-
ningen». Att föreställa sig det motsat-
ta, att allmänläkare går till psykiatri-
kliniken och tar Hb och TSH på patien-
terna i väntrummet och därefter gran-
skar journalanteckningarna för att ut-
röna om psykiatrerna frågat om trött-
het och/eller missat att utreda anemi
och tyreoidearubbning, vore analogt
med Bodlunds förfaringssätt. Vi un-
drar också om patienterna själva känt
till att de varit föremål för diagnostik
av »ångest- och depressionssyndrom».

Utmaning för allmänmedicinen
Vi ser tyvärr idag hur allmänmedici-

nen i allt större utsträckning från sjuk-
husmedicinen får pekpinnar och påla-
gor i form av vårdprogram, riktlinjer
och uppföljningsrekommendationer
[10, 11]. Man får intrycket av att klini-
kerna betraktar vårdcentralerna som
verkställare av egna ambitioner och
principer.

Det borde vara självklart att de ruti-
ner och arbetssätt som passar för en spe-
cialistklinik inte omedelbart är tillämp-
bara i primärvården.

Det är viktigt för allmänmedicinen
att hävda egna principer och egna grän-
ser. Allmänläkare har varit för tysta och
lågmälda i sjukvårdsdebatten – det är en
nödvändig och viktig utmaning att do-
kumentera och föra ut den erfarenhet
som skapas inom vårdcentralernas och
husläkarmottagningarnas väggar.

På senare tid har det i Läkartidning-
en kommit allt fler exempel på skarpa
allmänmedicinska reflexioner som är
inspirerande och stimulerande att läsa
[12, 13]. Inom ramen för de så kallade
allmänläkarkonsulternas arbete på
sjukhusklinikerna sker också ett bety-
dande arbete mot ökad förståelse för
olika arbetsvillkor på och utanför sjuk-
hus [14].
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inte heller HAD som facit utan konsta-
terar bara att patientens utsagor om
nedstämdhet eller ångestsymtom inte
korresponderar mot allmänläkarens
journaltext. Jag är också medveten om
att journaltexten bara avspeglar en
mindre del av vad allmänläkaren vet
om sin patient. Jag tror dock att vi är
överens om att i fall patienten har ett
psykiatriskt lidande så tenderar man att
skriva mindre om det i journalen
jämfört med om det rör sig om somatis-
ka fynd. Detta kan delvis förklara den
bristande överensstämmelsen. En an-
nan (positiv) tolkning av fyndet att en
betydande andel patienter som ej upp-
givit ångest eller depression i HAD,
men ändå bedömdes av läkaren som de-
primerade eller ångestfyllda, skulle
kunna vara att allmänläkarna därvid
identifierade psykosomatiska patien-
ter, som inte fångas upp med detta
screeningformulär.

Mot författarnas åsikt att psykofar-
maka spelar en underordnad roll i be-
handlingen av många ångest- och de-
pressionsfall står konsensusrekommen-
dationerna att behandling av t ex kli-
niskt signifikant depression, paniksyn-
drom, tvångstillstånd eller social fobi
bör bestå i lämpligt psykofarmaka i
kombination med pedagogiska/
stödjande/terapeutiska samtal etc, detta
oberoende av tillståndets genes. Förfat-
tarna ifrågasätter också valet av metod
och instrument varvid jag vill poängte-
ra att HAD är validerad och prövad inte
bara inom somatiska och psykiatriska
discipliner utan också i primärvården
och nyligen i en stor norsk befolknings-
studie omfattande 60000 individer
[M B Krüger, Levanger, Norge, pers
medd, 1997].

Slutligen vill jag hälsa intresserade
allmänläkarkollegor välkomna att delta
i pågående och kommande studier om
psykiatriska tillstånd i primärvården.
Det är min fasta övertygelse att vi skall
verka för ett nära samarbete och att vi är
ömsesidigt beroende av varandras kom-
petens. Vi har i en nyligen avslutad stu-
die kunnat konstatera att ett dylikt ett-
årigt samarbete (bestående av fast kon-
sult och utbildning) resulterade i att
dubbelt så många av dessa patienter
identifierades och att andelen som fick
adekvat behandling ökade med 70 pro-
cent.

Owe Bodlund
universitetslektor, överläkare,
psykiatriska institutionen,
Umeå universitet. 
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Det är glädjande att allmänläkarna
tar upp debatt om artiklarna om ångest
och depression i primärvården (LT nr
49/97) men också beklagligt att de upp-
fattar undersökningsresultaten som
pekpinnar och destruktiv kritik, vilk et
aldrig varit min avsikt, vare sig i artikeln
eller i min roll som konsult. Resultaten
får dock starkt stöd från tidigare veten-
skapliga studier och från allmänläkare
ute i landet som hört av sig om vilka dia-
gnostiska hjälpmedel som skulle kunna
bidra till bättre diagnostik av dessa två
folksjukdomar.

Med anledning av författarnas kri-
tiska kommentarer så vill jag igen peka
på att prevalensen i befolkningen för
depression är ca 5 procent och för
ångesttillstånd ca 10 procent. Detta le-
der med naturnödvändighet till att des-
sa två tillstånd ofta föreligger hos pati-
enter som söker primärvården, obero-
ende av kontaktorsak. I aktuell och
andra studier [1-3] konstateras att ca
1/3 av dessa patienter identifieras och
att en ännu mindre andel behandlas.
Som illustration kan nämnas att diag-
nosstatistik i mitt landsting visar att 2,6
procent av den totala primärvårdspopu-
lationen under 1996 fick en psykiatrisk
diagnos, vilket enligt de flesta epide-
miologiska studier [3, 4] borde ha varit
cirka tio gånger högre. Jag betraktar

Replik 1:

Allmänläkare
välkomna
delta i studier

Replik 2:

Antidepressiva
bara en del
av behandlingen

För vår medicinska kommentar hade
vi valt titeln »Depressioner är fortfaran-
de underdiagnostiserade och underbe-
handlade folksjukdomar». Detta gäller
fortfarande. Däremot anser vi inte att
depressioner missas speciellt ofta just i
primärvården. Det finns en rad studier
som visar att det är vanligare med un-
derdiagnostik av depressiva syndrom
på de somatiska sjukhusklinikerna. Vi
har också deltagit i många utbildnings-
aktiviteter med allmänläkare och är
medvetna om att många allmänläkare
har en mycket hög kompetens när det
gäller diagnostik och behandling av de-
pressiva syndrom.

Det är något förenklat att påstå att vi
anser att man förskriver för litet antide-
pressiva. Vi baserar oss väsentligen på
den europeiska DEPRES-studien. I
denna framgår att av 41 deprimerade in-
divider som får läkemedel får endast 18
antidepressiva. Detta förefaller inte
adekvat. I den tidigare omtalade Got-
landsstudien hade man visserligen en
ökning av förskrivningen av antidepres-
siva, men också en minskad förskriv-
ning av anxiolytika och neuroleptika.
Sammantaget visade det sig att läkeme-
delskostnaderna på Gotland minskade,
och vid utvärderingen hade man fortfa-
rande endast 70 procent av riksgenom-
snittet för förskrivningen av antidepres-
siva. Trots det hade man lägre suicid-
frekvens än de landstingsområden som
hade en förskrivning av antidepressiva
långt över riksgenomsnittet. Det vikti-
gaste tycks således ha varit diagnostik,
bemötande och adekvat läkemedelsbe-
handling i de fall där farmaka bedömdes
indicerade.

Det har inte heller tillräckligt upp-
märksammats att utbildningsprogram-
men på Gotland innehöll föredrag och
diskussioner om bemötande, den depri-



merade patienten och familjen, suicid-
riskbedömningar, psykoterapi vid de-
pression och ett integrativt synsätt på
depressioner.

Vi står bakom de rekommendationer
som utarbetats av Läkemedelsverket i
samarbete med specialister i psykiatri
och allmänmedicin. Där slås fast att:
»Vid typisk depressionsbild och en
MADRS-score ≥20 … föreligger indi-
kation för antidepressiv farmakologisk
behandling som tillägg till psykologiskt
stöd». Vi ser med oro på att man i två
svenska avhandlingar kunnat visa att
endast ca 15 procent av de som suicide-
rat fått antidepressiva trots att vi vet att
en majoritet av dem som suiciderar haft
en behandlingskrävande depression.

Slutligen vill vi framhålla att själv-
skattningsinstrument kan vara goda
hjälpmedel för att följa förändringar
över tid. I epidemiologiska studier kan
de också ge en rimligt rättvisande stor-
leksordning på förekomsten av ett visst
problem i en viss population. I det en-
skilda fallet kan självskattning dock
aldrig ersätta klinisk diagnostik. När det
gäller den kliniska diagnostiken har
många allmänläkare en mycket  hög
kompetens, och i samband med den ti-
digare redovisade sertralin/citalopram-
studien kunde vi redovisa en mycket
hög interbedömarreliabilitet mellan oli-
ka allmänläkare.

Lisa Ekselius
docent
Lars von Knorring
professor; båda institutionen för
psykiatri, Akademiska sjukhuset,
Uppsala
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Kontrollerad studie
av SSRI till gravida
Trots att många kvinnor i reproduk-

tiv ålder använder selektiva hämmare av
serotoninåterupptag (SSRI), och trots
att hälften av alla graviditeter är oplane-
rade, saknas säkra data om preparatens
effekt på foster. Nu ger en prospektiv,
kontrollerad kohortstudie av gravida
kvinnor, som använt fluvoxamin, pa-
roxetin och sertralin, beskedet att dessa
i rekommenderade doser inte tycks öka
risken för i varje fall större medfödda
missbildningar, inte heller för missfall
eller prematur födsel (JAMA 1998; 279:
609-10).

I studien jämfördes 267 kvinnor som
använt SSRI-preparat och som sökt råd
vid teratologicentraler i USA med lika
många kontroller. Den ökade frekvens
av mindre missbildningar och perinata-
la komplikationer som tidigare rappor-
terats sedan kvinnor använt fluoxetin
under hela graviditeten kan enligt for-
skarna bero på risker som har samband
med den behandlade sjukdomen, dvs
svår depression. I den nya studien var
det 49 kvinnor som använde SSRI-pre-
parat under hela graviditeten. I studien
redovisas inte mindre missbildningar,
inte heller annan påverkan på barnen.

Samband stress–magsår
i skymundan för H pylori
Sedan sambandet mellan magsårs-

sjukdom och Helicobacter pylori av-
slöjades har stress och andra psykolo-
giska faktorer blivit omoderna som or-
saker till sjukdomen. Vi får emellertid
inte glömma att psykologisk stress har
betydelse för både uppkomsten och ut-
vecklingen av magsår. Sannolikt intera-
gerar stress med H pylori och andra
riskfaktorer, vilket bör stimulera till ny
forskning, konkluderar en översikt i
BMJ (1998; 316: 538-41).Det finns
många möjliga mekanismer för sådana
interaktioner.

Vagotomi kan öka rökares
risk för lungcancer
En svensk jämförelse av 7 198 mag-

sårspatienter som genomgått vagotomi
och 67812 som fått annan behandling
visar att risken för lungcancer var högre
bland dem som opererats. Skillnaden i
risk var störst tio år eller längre efter in-
klusionen i studien, vilket forskarna tror
beror på att rökare som genomgått va-
gotomi fortsatte röka i oförändrad om-
fattning eller rent av rökte mer när de

befriades från sina magsårssymtom. De
som fick annan behandling rökte sanno-
likt mindre eftersom de kände av sym-
tom och utsattes för antirökråd. For-
skarna uppskattar att rökning bland bo-
tade magsårspatienter kan svara för
50–100 lungcancerfall per 100 000 pa-
tienter under en 15-årsperiod (BMJ
1998; 316: 518-9).

Mätning av karotisvägg
förutsäger koronarrisk
Varje ökning med 0,03 mm per år av

intima–media-tjockleken i karotis inne-
bär fördubblad relativ risk för icke-letal
hjärtinfarkt eller koronardöd, och det
finns också ett samband mellan detta ut-
fall och den absoluta kärlväggstjockle-
ken mätt med ultraljud. Det visar en stu-
die av 146 män mellan 40 och 59 år som
efter koronar bypasskirurgi genomgick
ultraljudsundersökning av karotis var
sjätte månad samt koronarangiografi
vid studiestarten och efter två år (An-
nals of Internal Medicine 1998; 128:
262-9).

I en annan studie (Lancet 1998; 351:
615-22)visas att nedsatt arbetsförmåga
och defekter i myokardperfusionen av-
slöjade vid enfotonsemissionstomogra-
fi med tallium-201 innebar dålig pro-
gnos  (infarkt och hjärtdöd) bland 508
patienter efter bypasskirurgi.

Finasterid under fyra år
testat i selekterad grupp
Bland män med symtom på urinvägs-

obstruktion och förstorad prostata
minskar fyra års behandling med finas-
terid symtomen och prostatavolymen,
ökar urinflödet och minskar sannolik-
heten för kirurgiskt ingrepp och akut
urinretention, hävdar amerikanska fors-
kare som med stöd av tillverkaren ge-
nomfört en dubbelblind, randomiserad
och placebokontrollerad studie av 3 040
män (New England Journal of Medici-
ne 1998; 338: 557-63, 612-3).

En ledarskribent påpekar att man
måste väga nytta mot kostnad och att
det finns flera alternativ, inklusive ing-
en terapi alls, eftersom symtomen ofta
inte förvärras. Även i den selekterade
gruppen i studien  måste 100 män be-
handlas i fyra år (till en kostnad av
280000 dollar) för att 6 skulle slippa
akut urinstopp eller kirurgi. Alf a-adren-
erga antagonister brukar minska symto-
men mer än finasterid, och transuretral
prostataresektion är ju en annan effektiv
metod.
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