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Psykologiska aspekter
på ohälsan i arbetslivet
Vi behöver bättre förstå vilka psykosociala förändringar som ligger
bakom de dramatiskt ökade sjukskrivningarna. Att idealsystemen förändras är naturligt, men när idealen blir orealistiska eller anpassade
till förutsättningar som inte längre råder, kan de bli sjukdomsframkallande. Sådana aspekter behöver också finnas med när vi söker orsakerna till ökade sjukskrivningar, skriver Christer Sjödin.
CHRISTER SJÖDIN
leg läkare, psykoanalytiker, Stockholm
sjodin.christer@telia.com

av patienter som söker psykoanalys och
psykoterapi på en mottagning i Stockholm.

❙❙ Kostnaderna för sjukförsäkringen
ökar med 25 miljoner kronor om dagen.
Det skriver Jan Rydh [1] i »Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet« (SOU
2002:5). Han föreslår en rad åtgärder för
att komma till rätta med de ökade kostnaderna. En rehabiliteringsplan skall
upprättas efter 60 dagar. Patienten skall
få en personlig kontaktman på försäkringskassan. Sjukskrivningens längd begränsas till 365 dagar. Andra har föreslagit tvåläkarintyg.

Ett alltför snävt synfält

Risker med förslagen

Det är lockande att tilltro den här typen
av åtgärder en god effekt. Men det finns
en uppenbar risk att de av den enskilda
patienten i första hand upplevs som ökad
kontroll och ingrepp i den egna integriteten. För den behandlande läkaren blir
det besvärligare att sjukskriva sin patient. Faran är att patienten kan komma att
uppleva att han eller hon besvärar när det
behövs ett sjukintyg. Det skulle skada
relationen mellan läkare och patient.
Den relationen måste värnas för att arbetet med att minska ohälsan skall bli effektivt.
Dessutom behöver vi bättre förstå
vilka psykosociala förändringar som ligger till grund för den dramatiska ökningen av efterfrågan på sjukskrivning och
att läkarkåren i stor utsträckning funnit
den befogad. Jag vill bidra med mina reflektioner, som utgår från erfarenheter

Kostnadsökningen för sjukförsäkringen
är dramatisk och alarmerande. Men den
får andra proportioner om man vidgar
synfältet. Antalet människor i arbete har
faktiskt ökat mellan 1997 och 2000 med
81 900 personer. Av Rydhs utredning
framgår att år 2000 var andelen människor i arbete 71,5 procent av befolkningen. Av försäkringskassans statistik [2],
redovisad i Tabell I, framgår att de samlade kostnaderna i Stockholm för ohälsa,
arbetslöshet och socialtjänst inte ökat
lika dramatiskt.
Åtminstone i Stockholm finns det anledning att fråga sig hur stor del av kostnadsökningen för sjukförsäkringen som
kan förklaras av ändrade regler inom socialtjänsten och länsarbetsnämnden. Har
kravet på hälsa ökat på de individer som
söker bistånd? Avspeglar det i sin tur ett
generellt ökat hälsokrav inom arbetslivet, som gör det svårt att nå sysselsättningsmålet på 80 procent? De frågorna
behöver besvaras innan de sjukskrivna
anklagas för fusk och innan sjukvårdens
personal får höra att de handskas lättvindigt med de gemensamma resurserna.
Dramatiskt ändrade regelsystem

Jan Rydh skriver: »Det finns heller inte
några andra fakta som pekar på att ökningen i huvudsak beror på generella orsaker. Det har inte tillkommit nya epidemier eller andra sjukdomar, som påver-

Tabell I. Försörjningsmått i Stockholms län, dvs omfattningen av ersättningar som utbetalas
vid ohälsa och arbetslöshet samt ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Miljoner kronor.

Försäkringskassan
Länsarbetsnämnden
Socialtjänsten
Totalt

1998

1999

2000

2001

10,0
5,8
2,7
18,6

11,4
5,0
2,4
18,8

13,0
3,5
2,1
18,7

14,5
2,6
1,7
18,9
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Debatt
kar sjukfrånvaron oberoende av yrke, arbetsplats, kön etc.«
Det påståendet stämmer inte med
mina erfarenheter från sjukvården. Vi
möter en åldrande befolkning. Det är en
viktig förklaring till den ökande sjukfrånvaron. De äldre är slitna av sitt arbete, men många gånger är de än mer slitna av upprepade omorganisationer och
av anpassningen till tungarbetade regelsystem, som följt med den beställarstyrda vården.

Traumats psykologiska effekter

Ideal i konflikt

Myndigheter och beställare har en till
synes omättlig informationshunger. En
positiv effekt är att den ekonomiska
medvetenheten ökat. Negativt är att de
ekonomiska och juridiska tänkesätten
lätt hamnar i konflikt med sjukvårdens
traditionella ideal i det dagliga arbetet.
Den konflikten sliter, särskilt när den avfärdas eller blir förnekad. Det är nedbrytande att ständigt höra de ansvariga för
sjukvården tala om nödvändigheten av
att minska kostnaderna. Sällan talar de
om det goda arbete som sjukvårdens personal gör. Jag minns fortfarande Margot
Wallströms brev till alla Sveriges privatläkare. Det värmde när hon uttryckte
uppskattning för vårt arbete.
I beställarstyrda organisationer minskar individens möjligheter att överblicka
sin egen framtid. Att planera på lång sikt
är vanskligt när avtalstiderna är för korta. Tillvaron blir osäkrare. Vi får lära oss
att leva med mer rädsla. Det är vi ovana
med i Sverige, liksom känslan av misslyckande som lätt infinner sig när verksamheter omorganiseras eller då man
inte kan nå uppställda mål. Psykosociala faktorer verkar inte vara i förgrunden,
när Rydh tänker på sjukdomsorsaker. I
stället talar han om ändrade värderingar.
Identitet, ideal, tillhörighet, självkänsla

Formuleringen »ändrade värderingar«
är olycklig, eftersom den inte fångar vidden av de påfrestningar som drabbar den
enskilde individen när industrisamhället
försvagas till förmån för kunskapssamhället [3, 4]. Industrisamhällets idealbildningar präglas av stabilitet och bygger på individens lojalitet och strävan efter autonomi. De som vunnit framgång
har varit metodiska, noggranna samt
identifierade med ett patriarkalt auktoritärt system. Den enskilde individen har
varit styrd av relativt stabila inre värden.
Förändringar i den socioekonomiska
basen innebär att mannen inte längre är
ensam försörjare. Ingen kan längre räkna med en livslång anställning, Marknaden är global och i ständig rörelse. Den
nya tiden gynnar en karaktärstyp som är
beredd på snabba förändringar, som är
innovativ och kan sälja sig själv. Idealen
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De söker nya vägar. Inte sällan sker det
genom att söka en sekundär sjukdomsvinst i form av sjukskrivning.
Flera ungdomar har svårt att ge en
meningsfull psykisk form åt ångest och
skamkänslor, när de inte kan leva upp till
kraven på lycka och framgång. I stället
uttrycker de sig med kroppsliga eller
psykiska symtom.

Strejk i fabriken. Målning av Boris
Mikhailovich (1879–1927). Konstmuseet i
St Petersburg.

präglas av tolerans, uppfinningsrikedom
och social kompetens. Nackdelen är utvecklingen av ett framgångsideal som
inte rymmer misslyckande och som nedvärderar förmågan att uthärda psykisk
smärta.
Idealsystemen är inre kartor efter vilka vi orienterar oss. De bestämmer handlandet, men påverkar också känslan av
välbefinnande. Skuldkänslor plågar oss
när vi bryter påbuden och skamkänslor
hemsöker oss när vi inte kan leva efter
våra ideal. Så skall det vara, men de processerna kan bli sjukdomsframkallande
när idealen är orealistiska eller när de är
anpassade till förutsättningar som inte
längre gäller.
Psykiskt trauma och förlust av mening

Några patienter som söker min mottagning har varit med om flera omorganisationer, andra har erfarenhet av professionellt tillkortakommande eller arbetslöshet. Gemensamt är att de varit oförberedda och inte kunnat påverka händelseutvecklingen. En del av mina patienter
har blivit traumatiserade och andra har
reagerat med ångest och depression.
Hos de traumatiserade patienterna
har det komplicerade nätverk som binder samman tankar och känslor brutits
upp. Individens förmåga att associera
sina minnen med intrycken från den aktuella omvärlden och forma meningsfulla metaforer inskränks med följd att
framtiden blir svår att förutse. Resultatet
blir en oförmåga att ge personlig mening
åt de ändrade förhållandena i samhället
och i arbetslivet. Patientens adaptiva
förmåga minskar i en upplevelse av meningsförlust.
Andra patienter reagerar med ångest
på de yttre påfrestningarna, men deras
symboliserande förmåga förblir intakt.

De individer som bär med sig industrisamhällets ideal har svårt att leva upp till
sina ideal i nätverkssamhället. Det leder
lätt till missförstånd. När de förväntade
gensvaren inte kommer är det lätt att dra
sig undan, lätt att tystna. Vi behöver svar
på oss själva för att inte förlora självkänslan och fyllas av den plågsamma
skam som följer med känslan av att inte
höra till och att inte vara behövd. När vi
söker orsakerna till ökade sjukskrivningar behöver dessa faktorer vägas in.
Redan för 120 år sedan erkändes att
traumat har psykologiska effekter, vilket
ledde till utvecklingen av begreppet
traumatiska neuroser [5]. Efter en tid
hamnade begreppet i vanrykte, eftersom
antalet patienter med traumatiska neuroser ökade. Många av dessa patienter kom
att identifieras som »pensionsneuroser«,
det vill säga som en form av hysteri.
Det är lockande att tillämpa samma
tankemodell på dagens ohälsa, men åtminstone i min mottagning är det en
grannlaga bedömning att identifiera de
patienter där den symboliserande förmågan skadats. Dessa tillstånd behöver
skiljas från de tillstånd som orsakas av
bristande förmåga att mentalisera psykisk smärta och de ångesttillstånd där
den enda lindring patienten ser är sjukskrivning.
För att kunna erbjuda en effektiv behandling behövs en individuell bedömning. De som bestämmer över förändringar i rutinerna för sjukskrivning behöver beakta detta. Vi behöver ett
system som värnar relationen mellan läkare och patient och som garanterar att
patientens integritet inte kränks.
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