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Potentiella bindningar eller jävsförhål-
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Referenser
1. Läkemedelsverket. www.mpa.se
2. SBU (Statens beredning för utvärdering av

medicinsk metodik) Mätning av bentäthet.
SBU-rapport nr 127, 1995.

3. Kanis JA, Black D, Cooper C, Dargent P,
Dawson-Hughes B, De Laet C, et al. A new
approach to the development of assessment
guidelines for osteoporosis. Osteoporos Int
2002;13:527-36.

4. World Health Organization. Assessment of
fracture risk and its application to screening
for postmenopausal osteoporosis. Techni-
cal Report Series. Geneva:WHO;1994.

5. Marshall D, Johnell O, Wedel H. Meta-
analysis of how well measures of bone mi-
neral density predict occurrence of osteopo-
rotic fractures. BMJ 1996;321:1254-9.

6. Kanis JA. Diagnosis of osteoporosis and as-
sessment of fracture risk. Lancet 2002; 359:
1929-36.

7. Black DM, Cummings SR, Karpf DB, Caul-
ey JA, Thompson DE, Nevitt MC, et al.
Randomised trial of effect of alendronate on
risk of fracture in women with existing ver-
tebral fractures. Lancet 1996;348:1535-41.

8. Cummings SR, Black DM, Thompson DE,
Applegate WB, Barrett-Connor E, Musliner
TA, et al. Effect of alendronate on risk of
fracture in women with low bone density
but without vertebral fractures: results from
the Fracture Intervention Trial. JAMA
1998;280:2077-82.

9. Ettinger B, Black DM, Mitlak BH, Knicker-
bocker RK, Nickelsen T, Genant HK, et al.
Reduction of vertebral fracture risk in post-
menopausal women with osteoporosis trea-
ted with raloxifene: results from a 3-year
randomized clinical trial. Multiple Outco-
mes of Raloxifene Evaluation (MORE) In-
vestigators. JAMA 1999;282:637-45.

10. Reginster J, Minne HW, Sorensen OH,
Hooper M, Roux C, Brandi ML, et al. Ran-
domized trial of the effects of risedronate on
vertebral fractures in women with estab-
lished postmenopausal osteoporosis. Ver-
tebral Efficacy With Risedronate Therapy
(VERT) Study Group. Osteoporos Int 2000;
11:83-91.

11. Harris ST, Watts NB, Genant HK, McKee-
ver CD, Hangartner T, Keller M, et al. Ef-
fects of risedronate treatment on vertebral
and nonvertebral fractures in women with
postmenopausal osteoporosis: a randomi-
zed controlled trial. Vertebral Efficacy
With Risedronate Therapy (VERT) Study
Group. JAMA 1999;282:1344-52.

12. McClung MR, Geusens P, Miller PD, Zip-
pel H, Bensen WG, Roux C, et al. Effect of
risedronate on the risk of hip fracture in el-
derly women. Hip Intervention Program
Study Group. N Engl J Med 2001; 344:333-
40.

13. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, Prin-
ce R, Gaich GA, Reginster JY, et al. Effect
of parathyroid hormone (1-34) on fractures
and bone mineral density in postmenopau-
sal women with osteoporosis. N Engl J Med
2001;344:1434-41.

❙ ❙ Kostnaderna för sjukförsäkringen
ökar med 25 miljoner kronor om dagen.
Det skriver Jan Rydh [1] i »Handlings-
plan för ökad hälsa i arbetslivet« (SOU
2002:5). Han föreslår en rad åtgärder för
att komma till rätta med de ökade kost-
naderna. En rehabiliteringsplan skall
upprättas efter 60 dagar. Patienten skall
få en personlig kontaktman på försäk-
ringskassan. Sjukskrivningens längd be-
gränsas till 365 dagar. Andra har före-
slagit tvåläkarintyg. 

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 integri-
teten. För den behandlande läkaren blir
det besvärligare att sjukskriva sin pati-
ent. 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 arbe-
tet med att minska ohälsan skall bli ef-
fektivt. 

Dessutom behöver vi bättre förstå
vilka psykosociala förändringar som lig-
ger till grund för den dramatiska ökning-
en av efterfrågan på sjukskrivning och
att läkarkåren i stor utsträckning funnit
den befogad. Jag vill bidra med mina re-
flektioner, som utgår från erfarenheter

av patienter som söker psykoanalys och
psykoterapi på en mottagning i Stock-
holm.

Ett alltför snävt synfält
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 männi-
skor i arbete 71,5 procent av befolkning-
en. Av försäkringskassans statistik [2],
redovisad i Tabell I, framgår att de sam-
lade kostnaderna i Stockholm för ohälsa,
arbetslöshet och socialtjänst inte ökat
lika dramatiskt. 

Åtminstone i Stockholm finns det an-
ledning att fråga sig hur stor del av kost-
nadsökningen för sjukförsäkringen som
kan förklaras av ändrade regler inom so-
cialtjänsten och länsarbetsnämnden. Har
kravet på hälsa ökat på de individer som
söker bistånd? Avspeglar det i sin tur ett
generellt ökat hälsokrav inom arbets-
livet, som gör det svårt att nå sysselsätt-
ningsmålet på 80 procent? De frågorna
behöver besvaras innan de sjukskrivna
anklagas för fusk och innan sjukvårdens
personal får höra att de handskas lättvin-
digt med de gemensamma resurserna.

Dramatiskt ändrade regelsystem
Jan Rydh skriver: »Det finns heller inte
några andra fakta som pekar på att ök-
ningen i huvudsak beror på generella or-
saker. Det har inte tillkommit nya epide-
mier eller andra sjukdomar, som påver-

Psykologiska aspekter
på ohälsan i arbetslivet
Vi behöver bättre förstå vilka psykosociala förändringar som ligger
bakom de dramatiskt ökade sjukskrivningarna. Att idealsystemen för-
ändras är naturligt, men när idealen blir orealistiska eller anpassade
till förutsättningar som inte längre råder, kan de bli sjukdomsframkal-
lande. Sådana aspekter behöver också finnas med när vi söker orsa-
kerna till ökade sjukskrivningar, skriver Christer Sjödin.

CHRISTER SJÖDIN
leg läkare, psykoanalytiker, Stockholm
sjodin.christer@telia.com

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

1998 1999 2000 2001

Försäkringskassan 10,0 11,4 13,0 14,5
Länsarbetsnämnden 5,8 5,0 3,5 2,6
Socialtjänsten 2,7 2,4 2,1 1,7
Totalt 18,6 18,8 18,7 18,9



kar sjukfrånvaron oberoende av yrke, ar-
betsplats, kön etc.« 

Det påståendet stämmer inte med
mina erfarenheter från sjukvården. Vi
möter en åldrande befolkning. Det är en
viktig förklaring till den ökande sjuk-
frånvaron. De äldre är slitna av sitt arbe-
te, men många gånger är de än mer slit-
na av upprepade omorganisationer och
av anpassningen till tungarbetade regel-
system, som följt med den beställarstyr-
da vården. 

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 av-
färdas eller blir förnekad. Det är nedbry-
tande att ständigt höra de ansvariga för
sjukvården tala om nödvändigheten av
att minska kostnaderna. Sällan talar de
om det goda arbete som sjukvårdens per-
sonal gör. Jag minns fortfarande Margot
Wallströms brev till alla Sveriges privat-
läkare. Det värmde när hon uttryckte
uppskattning för vårt arbete.

I beställarstyrda organisationer mins-
kar individens möjligheter att överblicka
sin egen framtid. Att planera på lång sikt
är vanskligt när avtalstiderna är för kor-
ta. Tillvaron blir osäkrare. Vi får lära oss
att leva med mer rädsla. Det är vi ovana
med i Sverige, liksom känslan av miss-
lyckande som lätt infinner sig när verk-
samheter omorganiseras eller då man
inte kan nå uppställda mål. Psykosocia-
la 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 vid-
den av de påfrestningar som drabbar den
enskilde individen när industrisamhället
försvagas till förmån för kunskapssam-
hället [3, 4]. Industrisamhällets ideal-
bildningar präglas av stabilitet och byg-
ger på individens lojalitet och strävan ef-
ter autonomi. De som vunnit framgång
har varit metodiska, noggranna samt
identifierade med ett patriarkalt auktori-
tärt 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 räk-
na med en livslång anställning, Markna-
den 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

präglas av tolerans, uppfinningsrikedom
och social kompetens. Nackdelen är ut-
vecklingen av ett framgångsideal som
inte rymmer misslyckande och som ned-
värderar förmågan att uthärda psykisk
smärta. 

Idealsystemen är inre kartor efter vil-
ka vi orienterar oss. De bestämmer hand-
landet, 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 pro-
cesserna 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 mottag-
ning har varit med om flera omorganisa-
tioner, andra har erfarenhet av professio-
nellt tillkortakommande eller arbetslös-
het. Gemensamt är att de varit oförbe-
redda och inte kunnat påverka händelse-
utvecklingen. 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 bin-
der samman tankar och känslor brutits
upp. Individens förmåga att associera
sina minnen med intrycken från den ak-
tuella omvärlden och forma meningsful-
la 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 me-
ningsförlust.

Andra patienter reagerar med ångest
på de yttre påfrestningarna, men deras
symboliserande förmåga förblir intakt.

De söker nya vägar. Inte sällan sker det
genom att söka en sekundär sjuk-
domsvinst 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.

Traumats psykologiska effekter
De individer som bär med sig industri-
samhällets 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 själv-
känslan 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 sjukskriv-
ningar 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 neuro-
ser 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 åt-
minstone i min mottagning är det en
grannlaga bedömning att identifiera de
patienter där den symboliserande förmå-
gan skadats. Dessa tillstånd behöver
skiljas från de tillstånd som orsakas av
bristande förmåga att mentalisera psy-
kisk smärta och de ångesttillstånd där
den enda lindring patienten ser är sjuk-
skrivning.

För att kunna erbjuda en effektiv be-
handling behövs en individuell bedöm-
ning. De som bestämmer över föränd-
ringar i rutinerna för sjukskrivning be-
höver beakta detta. Vi behöver ett
system som värnar relationen mellan lä-
kare och patient och som garanterar att
patientens integritet inte kränks.
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Debatt

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