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Abstract 

Therése Jobark Wranéus. Is there any difference in primary care physicians' experience 

of their mental health at health centers with different organizational structures? Master 

thesis of the main area work and health, 30 hp. University of Gävle. 

The increased ill-health of doctors in primary care is a major problem today with the 

highest possible reduction in the ability to influence their workplace. Although the 

individual physician can reduce his or her stress after individual actions, it is not 

sustainable in the long run. There is a risk that one must have a symptom among 

employees rather than identifying the underlying problem in the organizational 

structure. The purpose is to examine perceived health, job demands, control and 

support, job satisfaction and quality of care among doctors at health centers, and 

compare whether there is any difference in health centers that triage patients via direct 

booking to the appropriate institution according to the patient's needs in this study: 

physiotherapist, compared to health centers who always first book a doctor's time for 

the patient or refer to a physiotherapist. The method were quantitative, cross-sectional. 

The questionnaires were: - General Health Questinonnarire, which measures self-

assessed mental health, - Demand Control Support Questionnarie, measures perceived 

control, demands, support, and the questionnaire - Satisfaction Work Questionnarie, 

which measures job satisfaction and quality of care. The result indicates no significant 

difference between the two types of health centers on the doctors' perceived health.  

Keywords: physician, primary care, job control, health, work organization 



 

 

 

Sammanfattning 

Therése Jobark Wranéus, Finns det någon skillnad i primärvårdsläkares upplevelse av 

sin mentala hälsa på vårdcentraler med olika organisationsstrukturer? Masteruppsats 

inom Arbetshälsovetenskap, 30 hp, Högskolan Gävle.  

Den ökade ohälsan hos läkare i primärvården är ett stort problem idag med upplevd 

minskad möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. Även om den enskilde läkaren 

kan minska sin stress efter individuella åtgärder är det inte hållbart på sikt. Det finns 

risk att man åtgärdar symptom hos medarbetare istället för att identifiera det 

underliggande problemet i organisationsstrukturen. Syfte var att undersöka läkarnas 

upplevda hälsa, krav, kontroll och stöd, arbetstillfredsställelse och vårdkvalitet på 

vårdcentraler, och jämföra om det finns någon skillnad hos läkare på vårdcentraler som 

triagerar patienter via direktbokning till lämplig instans efter patientens behov i denna 

studie, fysioterapeut, jämfört med läkare på vårdcentraler som alltid först bokar upp en 

läkartid för patienten eller hänvisar till fysioterapeut. Som metod användes kvantitativ, 

tvärsnittdesign.  Först gjordes urval av enkätfrågor som bestod av frågor gällande 

läkarnas upplevda mental hälsa för att svara på frågeställningarna. Frågeformulären var: 

- General Health Questinonarire (GHQ), som mäter självskattad psykisk hälsa, - 

Demand Control Support Questionnarie (DSCQ), mäter upplevd kontroll, krav och stöd, 

och frågeformuläret - Satisfaction Work Questionnarie (SWQ) som mäter 

arbetstillfredsställelse och vårdkvalitet. Resultatet visar ingen signifikant skillnad 

mellan de två typerna av vårdcentraler på läkarnas upplevda mentala hälsa.  

Nyckeord: physician, primary care, job control, health, work organization 

 



 

 

 

Förord  

Den här uppsatsen har legat till grund för min egna erfarenhet av det aktuella problemet 

av överbelastad arbetsmiljö och den ökade ohälsa hos läkare i primärvården. Det är inte 

ovanligt att organisationer riktar in sig i sitt arbetsmiljöarbete på individuell nivå, vilket 

är bra men troligtvis inte hållbart i längden. Därför skulle det vara intressant att 

undersöka om det finns skillnad på läkarnas mentala hälsa mellan olika organisationer i 

primärvården.   
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och till andra medarbetare som hjälpte till att vidarbefordra enkäterna! Jag är så 

tacksam. TACK! 

Jag vill också tacka mina stöttepelare. Min kurskamrat, Cecilia Edling, som har varit ett 

stöd under utbildningen och vi har haft många stunder av befriande skratt. Vidare vill 

jag tacka bäste väninna, underbara Eva Borgert Palm, för ett mycket stort stöd och driv. 

Utan dig hade jag troligen inte kommit vidare till examensarbetet. Och till slut, Marina 

Heiden, du är så himla fin och professionell. Vilken mentor och handledare du har varit 

för mig. Tack för din tolerans och ditt arrangemang. STOR KRAM och TACK  till ER!    
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Bakgrund 

Arbetssituationen inom primärvården med den ökade ohälsan hos läkare är ett växande 

problem i Sverige (1 - 4). Arbetsvillkoren i den alltmer svårare arbetsmiljön har lett till 

en ohälsosam belastning. Forskningsresultat inom hälsa- och sjukvård visar på att 

upplevda höga arbetskrav, låg arbetskontroll och brist på socialt stöd är en stor 

bidragande orsak till ohälsa hos läkare (5). Primärvården lider idag av läkarbrist, 

samtidigt förläggs allt fler arbetsuppgifter till primärvården från slutenvård/sjukhus, i 

enlighet med regeringens riktlinjer (6).  Den ökade ohälsan hos läkare är mycket 

allvarligt, inte bara för läkarna som individer, utan även för patienter genom ökad risk 

för försämrad vårdkvalitet och patientsäkerhet (7). För att kunna lösa läkarnas dåliga 

arbetsvillkor och ohälsa visar forskning på behov av förändrad struktur inom 

primärvårdsorganisationen, till exempel genom utnyttjandet av andra resurser. Ett utav 

förbättringsarbetena inom primärvården, enligt Socialstyrelsens utredning av Effektiv 

Vård, är riktlinjerna att använda sig utav andra professioners kunskap i 

patientomhändertagande (8).  

Primärvård 

Enligt Socialstyrelsen [SOU] (9) finns det ingen lagstadgad definition av primärvårdens 

uppdrag, medan 5 § hälso- och sjukvårdslagen beskriver att ”primärvården ska som en 

del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper, - svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver 

sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens” (9). Sveriges 

primärvård har under det senast decenniet genomgått omfattande förändringar. Allt fler 

patienter skrivs ut tidigare från slutenvård och många är i behov av fortsatt vård inom 

primärvården. Samtidigt blir vi människor allt fler som lever längre och fler av oss lever 

med kroniska sjukdomar. Det innebär fler läkarbesök, och fler är i behov av 

kontinuerlig vårdkontakt. För att kunna möta upp behovet av kontakt med läkarbesök 

inom primärvården visar forskning på behov av förändrad struktur inom 

primärvårdsorganisationen (6, 8). 
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När en patient ringer för att få en tid till läkare bedöms individen i triagen, som oftast 

bedöms utav en triageutbildad sjuksköterska (10), för att få en läkartid. Vederbörande 

personal i triagen sorterar ut och klassificerar patienter för att bestämma prioritet och 

behov av lämplig instans. Detta sker genom akuttiderna i tidsbokningen eller genom 

jourtid som innebär en öppen tid mellan ett visst klockslag i akutmottagningen på 

vårdcentralen. Bedömning sker efter behov, akut samma dag eller mindre akut och kan 

då vänta till nästa dag alternativt få ett läkarbesök inom garantins nuvarande tre dagar 

(6). Ibland kan vederbörande triagepersonal bedöma att patienten bör söka till 

fysioterapeut vid smärta och/eller besvär från rörelseorganens sjukdomar eller/och 

skador. Antal sökande för rörelseorganens sjukdomar inom primärvården utvärderade 

Socialstyrelsen 2014 till 20% – 30% sökande (11).  

Regeringen fattade beslut 2017 om en utredning för att stödja primärvårdens 

organisationsarbete till att samordna och utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och 

effektiv hälso- och sjukvård (6). Utredningen låg till grund för ett lagförslag som 

innebär att patienten har rätt att få besökstid vid behov inom tre dagar istället för 

tidigare sju dagar, vilket troligen kommer att generera i ytterligare tidspress för läkarna i 

patientmottagningsarbetet. Lagförslaget föreslår också att arbetsgivaren, det vill säga 

vårdcentralchefen, avgör om det första besöket ska ske hos läkare eller annan profession 

(till exempel sjukgymnast/fysioterapeut) inom tre dagar. Från och med 2019-01-01 

trädde lagen i kraft och alla landsting/regioner har rätt att själva bestämma hur man 

använder sig av andra professioner (12). Vissa vårdcentraler har redan förändrat sitt 

patientomhändertagande i triagehanteringen sedan år tillbaka (8, 13, 14). Några utav de 

främsta orsakerna som nämns till förändring i patientmottagningsarbetet är att lätta på 

tidsbristen till läkare och därmed att öka tillgängligheten inom primärvården, men också 

att förbättra läkarnas arbetsmiljö, även om det möts med viss oro från läkarförbundet 

som menar att de kommer få mer arbetsbelastning där vårdgarantin är på 3 dagar istället 

för tidigare sju dagar (15).  

Vårdkvalitet 

Enligt Rapport SLSOs läkarförening sektionen av Stockholm, upplevs vårdkvalitet och 

patientsäkerhet som hotade på grund av läkarnas upplevda negativa stress. I deras 

förbättringsförslag ingår att se över relevanta arbetsuppgifter utifrån andra professioners 
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kompetens för att avlasta läkarna (17). Läkarnas arbetstillfredsställelse och ohälsa har 

visat sig vara kopplad till patientsäkerhet och vårdkvalitet (7, 18). Forskning har visat 

att läkare upplever en okontrollerad stress där de inte har möjlighet att påverka sin 

arbetssituation, som kan leda till ohälsa (2, 19) och etikstress (20) runt 

vårdnadsansvaret, som i sin tur leder till känsla av hopplöshet och otillräcklighet (21, 

22).  

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse är ett komplext begrepp med kopplingar till arbetsmiljö. Enligt 

Månsson, 2006 ses arbetstillfredsställelse som hur individen känner inför sitt arbete och 

arbetsmiljö. Björkman & Lundqvist, 2081, anser också att det också handlar om 

värdering av tillfredsställelse med både livssituationen och arbetsmiljö (23, s. 67). 

Beroende på medarbetarens tillfredsställelse på arbetet, påverkas också deras beteende. 

”Job strain”, så kallat spänt arbete, uppstår vid längre tids psykisk ansträngning på 

grund av höga krav och små kontrollmöjligheter. På sikt förändras individens attityd till 

arbetet, och känslomässig otillfredsställelse infinner sig (19). Forskaren Töres Theorell, 

som tillsammans med Robert Karasek utvecklade, krav-kontroll-stödmodellen, menar 

att ju mer kontroll, besluts- och handlingsutrymme vi har, desto bättre kan vi ta hand om 

psykiska krav i arbetet (24). Dessutom kan vi klara höga krav under en viss tid, så länge 

stödet är högt (16). Det vill säga om läkare arbetar under spänt arbete en längre tid, och 

samtidigt inte upplever ett bra stöd påverkas deras arbetstillfredsställelse och hälsa 

negativt (5). Men även om stödet från medarbetarna är bra och har hög bufferteffekt så 

är riskerna stora, vid utebliven ledighet och återhämtning, för utbrändhet och ohälsa (25, 

26). 

Allt fler läkare orkar inte arbeta heltid utan går ner i tid, och våra betydelsefulla erfarna 

läkare går allt fler i tidig pension (27, 28). Författare Saijo et al (27) anser att 

stressfaktorer som avbrott i arbetet, till exempel samtal med rådfrågning av 

medarbetare, nattarbete och höga krav och låg kontroll och tendensen till långa 

arbetsdagar kan påverka japanska sjukhusläkarnas mentala hälsa. Syftet med studien var 

att studera om höga krav, låg kontroll och arbetsfaktorer har en påverkan på läkarnas 

mentala hälsa och om stöd från handledare och medarbetare har en skyddande effekt på 

den mentala hälsan. Resultatet visar på att hög job strain är relaterat till depressiva 
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symtom och utbrändhet, och att högre socialt stöd från medarbetare har en bufferteffekt 

på depressiva symtom och utbrändhet (27). Blivande allmänläkare, ST – läkare som är 

under sin specialistutbildning, sadlar ibland om sin specialistutbildning på grund av den 

överbelastade arbetssituationen (29). Forskare Saijo, et al. (4) anser att brist på läkare 

och övrig vårdpersonal är ett globalt problem i både utvecklade och utvecklingsländer. 

Japans landsbygd har problemet med brist på läkare sedan flera årtionden. Även om 

läkarna som växer upp på landsbygden stannar i området har regeringen från 2008 

minskat antalet läkarutbildningsplatser med en regional kvot. Det är viktigt att 

läkarskolan ser till att läkarstudenter som växt upp på landsbygden fortsätter att arbeta 

på landsbygden. Författarna anser därför att det är viktigt att skydda landsbygdens 

hälsovårdssystem genom att belysa faktorer som inkluderar arbetsstress och riskerar 

ohälsa hos läkare som arbetar på landet. Låg jobbkontroll visade på både avsikt att avgå 

och på utbrändhet. Arbetsposition och lön var relaterat till avsikt att avgå. Likaså hög 

efterfrågan på arbetskraft och lågt stöd från medarbetare och handledare (4). Trots 

olikheter mellan Japan och Sverige, så tycks problembilden i länderna vara detsamma 

vilket liknade rapporter i Sverige visar att det är större brist på läkare och problem med 

rekrytering av läkare på landsbygd i jämförelse med städer (30).  

Hälsa 

Hälsa är ett komplext begrepp och problematiskt att definiera. Mellan hälsa och 

sjukdom är begreppet flytande (18, 31). Enligt biomedicinska synsättet kan hälsa ses 

som frånvaro av sjukdom medan inom det humanistiska synsättet är hälsa, frånsett 

frånvaro från sjukdom, individens egna upplevelse av sin hälsa (26, s. 28). Författare 

Malmqvist et al. (31) anser att hälsa kan ses som att individen upplever ett 

välbefinnande och att hen är en resurs inom arbetsmiljöns villkor. Välbefinnande är 

individens egna upplevelse om hur hen mår, och hur hen upplever ett gott välbefinnande 

och god hälsa. Att se medarbetares hälsa som en resurs i en organisation och säkerställa 

ett hälsosammare mående hos medarbetare för att möta dagens arbetskrav, bör skapa en 

hållbar produktivitet och effektivitet (31, s. 26 - 27). Forte (19) ger en bred definition av 

psykisk ohälsa som inkluderar allt från nedsatt psykiskt välbefinnande, till olika form av 

nedstämdhet och känsla av oro, till allvarlig psykisk sjukdom som förstämningssyndrom 

och schizofreni. I denna studie har jag valt att studera läkares mentala hälsa. 
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Erstakliniken har bedrivit ett projekt mellan 2013 – 2016 som visade en markant ökning 

av läkares fysiska och psykiska ohälsa och utmattningssyndrom. Första året led 20 % av 

läkarna av utmattningssyndrom, medan år 2016 var det 43%, där den största gruppen 

var läkare inom primärvården (32). Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (33), 

ligger ansvaret på arbetsgivaren för de anställdas hälsa och säkerhet. Denna ska planera 

och organisera arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt enligt 9§ Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter [AFS] (34). 

Problemformulering 

Den ökade ohälsan bland läkare är ett stort problem idag med upplevd minskad 

möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation vilket kan riskera leda till försämrad 

vårdkvalitet (16).  Individuella enskilda åtgärder för att minska på läkares stressade 

arbetssituation är något positivt (35), men är inte hållbart på sikt. Det finns risk att man 

fokuserar på symptom hos individen istället för att angripa det underliggande problemet 

i organisationsstrukturen som till exempel ”intern reglering”. Intern reglering innebär att 

det ställs högre krav på läkare/arbetstagare idag att kunna bedöma den tid olika 

uppgifter får ta för att hen ska bli klar i tid och inte arbeta på sin fritid. Medan den 

externa regleringen av den traditionella dagarbetstiden minskar, så ökar kraven på 

tidsmedvetenhet hos läkare/individ och läkarnas kapacitet att möta arbetskraven 

försämras. Att arbeta utanför ordinarie arbetstid för att hinna med kan innebära att 

återhämtningsperioden blir otillräcklig (36). 

Det är viktigt att se över vilka arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper kan göra istället 

utan att försämra den medicinska kvaliteten (17). Flera organisationer har idag förändrat 

verksamheten kring omhändertagandet av patienter (34 - 39). Även hela 

landsting/regioner har förändrat sin organisationsstruktur där en del är att använda sig 

av andra professioner för att förbättra tillgängligheten (12). Besvär från rörelse- och 

stödjeorganen är en av de vanligaste orsakerna som patienter söker för, till exempel för 

smärta och/eller funktionsnedsättning. Forskning har visat på vårdcentralers nöjdhet 

både hos vårdgivare och patient där verksamheten triagerar till fysioterapeut i 

primärvården. Förbättringsarbetet resulterar i förbättring till snabbare bedömning av en 

kvalificerad vårdgivare, som sedan åtgärdar lämplig behandling och eventuellt hänvisas 

till annan instans (38, 39). Med tanke på problemet med läkarnas ökade ohälsa, ökade 
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arbetsuppgifter som förlägges inom primärvården och brist på återhämtning är det 

intressant att se om det finns någon skillnad hos primärvårdsläkarnas upplevda hälsa, 

arbetstillfredsställelse, kontroll, krav och stöd i sin arbetsmiljö och hur läkarna upplever 

vårdkvaliteten på vårdcentraler som använder sig utav andra professioners kompetens i 

det dagliga patientmottagningsarbetet och på vårdcentraler som inte gör det. Mig 

veterligen, har ingen annan studie jämfört läkares ohälsa i dessa olika 

organisationsstrukturer. 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon skillnad i upplevd hälsa, 

krav, kontroll och stöd, arbetstillfredsställelse och vårdkvalitet bland läkare på 

vårdcentraler som triagerar patienter via direktbokning till lämplig instans efter 

patientens behov (i denna studie till fysioterapeut), jämfört med läkare på vårdcentraler 

som alltid först bokar upp en läkartid för patienten eller hänvisar patienter att ta egen 

kontakt med fysioterapeut. 

Frågeställningar  

➢ Finns det någon skillnad i upplevelser av hälsa bland läkare som arbetar på dessa två 

typer av vårdcentraler? 

 

➢ Finns det någon skillnad i upplevelse av krav, kontroll och stöd bland läkare som 

arbetar på dessa två typer av vårdcentraler? 

 

➢ Finns det någon skillnad i upplevelse av arbetstillfredsställelse bland läkare som 

arbetar på dessa två typer av vårdcentraler? 

 

➢ Finns det någon skillnad i upplevelser av vårdkvalitet bland läkare som arbetar på 

dessa två typer av vårdcentraler?  

 

 

Metod  

Studien genomfördes med kvantitativ ansats (40, s. 43). 
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Design 

Studien har en tvärsnittsdesign där enkätdata samlas in från två typer av vårdcentraler 

samtidigt.  

Urval 

Valet av vårdcentraler gjordes med bekvämlighetsurval (41, s.194) som styrdes av 

geografiskt läge, dels för att vissa Regioner/Landsting har infört att använda sig av 

andra professioner i triagen och andra inte, dels för att det ska vara praktiskt möjligt för 

författaren att åka ut till alla vårdcentraler och lämna ut frågeformulären.  

Eventuella bortfall från populationen av läkare var förväntat, med tanke på läkarnas 

tidsbrist. Därför kontaktades ytterligare vårdcentraler efter hand för att uppfylla önskat 

antal respondenter. Vårdcentralerna som inkluderades var både privata och offentliga i 

den region som var utvald, däremot exkluderades vårdcentraler som inte var 

ackrediterade. Att vara ackrediterad i vårdval i innebär att alla inom samma landsting 

eller privata vårdcentraler har samma uppdrag, regler och avgifter, oavsett vem som 

äger dem. 2010 blev det obligatoriskt för landstingen att införa vårdval i primärvården 

(9). Inklusionskritererna för valda vårdcentralers tillhörighet till grupp 1, var de 

vårdcentraler som praktiserat och var välfungerande i sitt pågående triagearbete i minst 

ett år. 

Litteratursökning  

För att få en överblick över tidigare forskning gjordes en systematisk litteratursökning. 

Utifrån mina frågeställningar och bearbetning av sökord enligt PICO modell (tabell 1) 

genomfördes sökningen i syfte att hitta relevanta artiklar som undersöker läkares hälsa, 

tillfredsställelse, krav, kontroll, stöd och vårdkvalitet. En practical screening gjordes av 

resultatet (42, s. 51-52). Sista momentet av den systematiska litteraturöversikten var 

methodological quality screening (42, s. 54-56), som utfördes för att bedöma artiklarnas 

kvalitet med lämplig granskningsmall (bilaga 6).  

Utförande   

Efter framtagna termer från PICO modellen (se tabell 1) genomfördes sökningen med 

hjälp av booelska operatorer (OR och AND) mellan de framtagna sökorden (42, s. 25).  
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Databaser som användes var Web of Science och Scopus, då de täcker många områden. 

Ur populationsgruppen användes sökordet Physician täckande för alla kategorier av 

läkaryrken som sedan breddades med OR i kombination med sökordet Primary Care, 

som är specifikt för allmänläkares arbetsplats. I exponeringsgruppen var sökorden ”job 

demands” OR ”job control” OR ”social support”. Att söka på enbart ordet support och 

inte ”social support” gav för många icke relevanta träffar. Likaså valde jag att lägga till 

”job” framför ”control” och ”demands” för mer specifik sökning. För att få med en 

aspekt av läkarnas ohälsa kontra patientsäkerhet/vårdkvalitet, valdes från 

outcomegruppen sökorden ”quality of care” som kombinerades med ”health” och 

breddades med OR. Ordgrupperna kombinerades sedan med AND och söksträngen 

begränsades. Den primära söksträngen var således (physician* OR ”primary care”) 

AND (”job demands” OR ”job control” OR ”social support”) AND (health OR 

”quality of care”). Söksträngen gav inga direkta resultat som syftade till vårdkvalitet 

och/eller på organisationsnivå. För att få relevanta träffar på organisatorisk nivå, la jag 

till ”work organization” i min söksträng (tabell 1) som kombinerades med AND.   

 

Tabell 1. Redovisning av studiens sökord enligt PICO/PEO modell (40, s. 60). 

 

 

 

 

 

 

Practical screening 

Den systematiska litteratursökningen begränsades till peer-review, engelskspråkiga, full 

fri text och tidsramen valdes först till publikations år 2014 – 2018, vilket inte gav någon 

träff i Web of Science, medan den i Scopus gav fyra träffar, varav tre stycken artiklar 

var relevanta. För att få fler träffar ökade jag tidsramen med start från 2008. Detta gav 

ytterligare två träffar, i databaseb Web of Science, var av en artikel var relevant (tabell 

Population  Exposure Outcome   

Physican  Job demands Health  Work organization 

Primary care Job control Quality of care  

 Social support   
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2). Däremot blev det ingen förändring av antal relevanta träffar i Scopus. Resultatet av 

databassökningarna gav få träffar, varför sökning även utfördes av relevanta artiklars 

referenser som dock inte gav flera relevanta artiklar (bilaga 4), (42, s. 51-53).  

 

Tabell 2. Inklusionskriterier till practical screening (42, s. 51-53).              

      Språk  Engelska  

Författare  Alla  

Publikationsdatum 2008 – 2018 

Övrigt  Peer- review artiklar    

 

Kvalitetsgranskning  

För att hålla en hög kvalitet på den systematiska litteratursökningen utförs en 

kvalitetsbedömning av de relevanta artiklarna efter practical screening. Jag tog delvis 

hjälp av Statens Beredning för medicinsk Utredning [SBU] till kvalitetsbedömningen 

(43). SBU har mallar för kvantitativa studier och för översiktsstudier. Den kvantitativa 

mallen (se bilaga 6) har frågor som berör syfte, urval, bortfall, datainsamling, analys 

och resultat. Svarsalternativen var ”ja” som gav 2 poäng, ”nej” som gav 0 poäng och 

”delvis” som gav 1 poäng.  Total poäng var 12. För att få hög nivå på kvalité behövdes 

10 - 12 poäng, på mellannivå 6 - 9 poäng och på låg nivå 1 – 5 poäng. För 

kvalitetsbedömning för litteraturöversikt använder jag delvis frågor från SBU mall om 

hur och om studien uppfyller grundläggande kvalitetskrav (bilaga 7). De fyra olika 

svarsalternativen är, ”ja” som gav 2 poäng, ”nej” som gav 0 poäng ”kan inte svara” som 

gav 1 poäng. Den maximal poängen är 12. Av litteraturöversiktens 4 relevanta artiklar, 

höll tre stycken hög nivå och en höll mellannivå.  Övriga, tidigare sökta och kända 

empiriska artiklar från bakgrundsberättelse är 6 stycken. Två artiklar bedömes vara 

kvaliteten på hög nivå och fyra på mellannivå (bilaga 5). 
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Datainsamling 

Bekvämlighetsurval och insamlingsstrategi  

Den första delen för utlämning av enkäter följde planeringen att ta kontakten med 

berörda vårdcentralchefer och / eller enhetschefer först via e-post och därefter via 

telefon. Efter överenskommelse att delta i studien bestämdes möte på vårdcentralen, för 

att lämna både muntlig och skriftlig information till vederbörande enhetschef, för att på 

så sätt lättare förankra studien och minimera bortfall (41, s. 191-192). Andra delen av 

utlämning av enkäterna skedde samma dag via direktkontakt med verksamhetschef eller 

annan personal för att därefter skickades ut information till verksamhetschef via e-mail. 

I planeringsstadiet av studien, utfördes en sökning för att se om det fanns tillräckligt 

med vårdcentraler som triagerar patienter direkt till lämplig instans efter patientens 

behov, för att kunna få urval till grupp 1. Denna research genomfördes genom förfrågan 

inom ”Jobbportalens fysioterapeuter” på Facebook, genom kontakt med kända 

vårdcentralsorganisationer och genom övrig media. Författaren bedömde att det fanns 

tillräckligt med underlag av vårdcentraler som har påbörjat av att använda sig av 

fysioterapeuter som första instans liksom av traditionella vårdcentraler.  

Frågeformulär       

Datamaterialet samlades in i form av enkäter innehållande fyra frågeformulär, 

sammanlagt 56 frågor som berör psykisk hälsa, krav-kontroll-stöd, 

arbetstillfredsställelse och vårdkvalitet. 

General Health Questionnaire (GHQ) är ett validerat och reliabilitetstestat frågeformulär 

som mäter självskattad psykisk hälsa. Frågeformuläret består utav 12 frågor som är 

uppdelade i två dimensioner, en positiv (hälsa) och en negativ (sjukdom). 

Svarsalternativen anges med en 4-gradig ordinalskala, - ”stämmer inte alls”, ”stämmer 

delvis”, ”stämmer bra”, ”stämmer helt” (se bilaga 1), (44, 45).  

För att mäta ”Krav, kontroll och stöd” användes frågeformuläret Demand Control 

Support Questionnaire (DCSQ). Frågeformuläret utgår från en situationsbaserad 

psykosocial stressmodell med fokus på inneboende egenskaper hos människan i arbetet 

och dess påverkan på individen. Formuläret innehåller 18 frågor om upplevda 

psykologiska och sociala arbetsförhållanden. Fem av frågorna handlar om Krav i 
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arbetet, det vill säga den mentala förmågan som krävs för att utföra arbetsuppgifter och 

klara sina deadlines och prestationsmål. Kontroll har 6 frågor vilka handlar om beslut- 

och handlingsutrymme som man har i arbetet och vilken skicklighet som krävs för att 

genomföra uppgifterna. Socialt stöd har frågor som handlar om det stöd man känner 

från arbetskamrater och ledning (46-48). Svarsalternativen för krav och kontroll är; ”Ja, 

ofta”, ”Ja, ibland”, ”Nej, sällan” och ”Nej, så gott som aldrig”. Svarsalternativen för 

socialt stöd är: ”Stämmer helt och hållet”, Stämmer ganska bra”, Stämmer inte särskilt 

bra” och ”stämmer inte alls”.  Fråga 12 handlar om oro för förändrad arbetssituation och 

ingår inte i någon av skalorna ovan. DCSQ är vedertaget bedömningsfrågeformulär med 

god tillförlitlighet och giltighet (47).  

Frågeformuläret Satisfaction with Work Questionnaire (SWQ) (49) är ursprungligen 

riktat till sjuksköterskor och innehåller bland annat frågor om Arbetstillfredsställelse 

och Vårdkvalitet. Avsnittet om arbetstillfredsställelse består av 16 frågor om 

personligutveckling, arbetsbelastning, kritik, förväntningar, krav, samarbete, motivation 

och roll i grupp där svarsalternativen är, ”aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ”ganska ofta”, 

”mycket ofta” samt 2 frågor om möjlighet att påverka sitt arbete med svarsalternativ 

”mycket liten”, ”ganska liten”, ”varken stor el. liten”, ”stor”, ”mycket stor”.  Avsnittet 

om Vårdkvalitet är uppdelat i två delar med 4 frågor vardera om upplevelse av att kunna 

tillmötesgå patientens behov. Svarsalternativen är, ”händer aldrig”, ”händer sällan”, 

”händer ibland” och ”händer ganska ofta”, ”händer mycket ofta” (se bilaga 1). Endast 

relevanta delar har använts från det ursprungliga frågeformuläret. Formuläret har i sin 

helhet visats ha en tillfredsställande giltighet och tillförlitlighet (50).  

Övriga variabler som samlas in är ålder, kön, anställningsomfattning och yrkeskategori. 

Kön anges som ”man” eller ”kvinna”, ålder i antal år, anställningens omfattning i 

procent, och yrkeskategorier som ”AT läkare”, ”ST läkare”, eller ”specialist i 

allmänmedicin/allmänläkare” (bilaga 1) (40, s. 89, 41, s. 332).  

Databearbetning   

De insamlade frågeformulären kodades med löpnummer och enkätsvaren matades in i 

IBM SPSS Statistics 24.0 för Windows (IBM Corp. Armonk, NY, USA), som kan 

hantera kvantitativa data (51, s. 755). De beroende variablerna är läkarnas hälsa, 

arbetstillfredsställelse, krav, kontroll, stöd, samt upplevda vårdkvalitet. Dessa jämförs 
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mellan olika kategorier av den oberoende variabeln typ av vårdcentral. Bakgrundsfrågor 

är kön, ålder, yrkeskategori och anställningens omfattning från frågeformuläret (bilaga 

1). 

Först kodades svarsalternativen för demografiska data; kön och yrkeskategori är 

nominalskala. Ålder och anställningsomfattning är kvotskala (41, s. 321- 322). 

Demografiska data kan ses i Pilotstudiens enkät i bilaga 2. 

Hälsa   

Frågorna i GHQ kodas med siffror 0, 1, 2, 3 där 3 poäng motsvarar den bästa hälsan av 

svarsalternativen. Jag har till exempel kodat så här, - Jag kan koncentrera mig på vad 

jag gör; 0 = stämmer inte alls, 1 = stämmer delvis, 2 = stämmer bra, 3= stämmer helt. 

Frågan kan vara positiv ställd som i exemplet där högst poäng är, ”stämmer helt”, eller 

negativ, till exempel – jag känner mig olycklig och nedstämd.  Ett index beräknas som 

medelvärdet av de kodade svaren och kan då ta vilket värde som helst mellan 0 och 3 

där ett högre värde innebär bättre hälsa (44, 45). 

Krav-kontroll-stöd 

DCSQ instrumentet krav- och kontrolldimensionen kodades så att ”ja, ofta” ger 4 

poäng, ”jag”, ibland” ger 3 poäng, ”nej sällan” ger 2 poäng och ”nej så gott som aldrig” 

ger 1 poäng. Till exempel, - Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort? Undantag av 

fråga 4 och 9 i studiens frågeformulär som är omvänd i svarsalternativens poängskala. I 

stöddimensionens 6 frågor är svarsalternativen, ”stämmer helt och hållet” lika med 4 

poäng och ”Stämmer inte alls” 1 poäng. I samtliga fall står höga värden för höga krav, 

hög kontroll och högt stöd. För varje dimension beräknades summan av de kodade 

svarsalternativen (46).  

Fråga 12  

Fråga 12 i krav-kontroll-stöd-formuläret lyder; - ”känner du oro för att din 

arbetssituation skall förändras på grund av omorganisationer, helt nya arbetssätt eller 

liknande” och svarsalternativen ges i ordinalskala. Fråga 12 ingår inte i något DCSQ 

index, utan redovisas och analyseras för sig (tabell 3).  
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Arbetstillfredsställelse och Vårdkvalitet  

Frågorna om arbetstillfredsställelse och vårdkvalitet kodades så att ett högre värde 

representerade ett mer önskvärt tillstånd, det vill säga större arbetstillfredsställelse och 

bättre vårdkvalitet. Ett exempel på arbetstillfredsställelsefråga är, Huvudfråga - Hur ofta 

förekommer det i ditt arbete? Med efterföljande fråga, - att arbetet känns meningsfullt? 

Svarsalternativen är; ”aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ganska ofta”, ”mycket ofta”.  Exempel 

på vårdkvalitetsfråga, - Hur vanlig är var och en av nedanstående situationer, när en 

patient frågar dig om något, som rör hens sjukdom? Svarsalternativen är; ”händer 

aldrig”, ”händer ibland”, ”händer ganska ofta”, ”händer mycket ofta” (bilaga 1). 

Medelvärdet för arbetstillfredsställelse (SWQ) har beräknats 0-4, där ett högre värde 

innebär större arbetstillfredsställelse. För vårdkvalitet (SWQ) är medelvärdet 0-4 så att 

högre värde innebär högre vårdkvalitet (49, 50). 

I de fall ifyllda kryss har satts mellan två alternativ, har de kodats genom att avrunda 

uppåt. Till exempel vid kryss mellan två värden, 3 och 4 har det högre värdet valts. 

Statistisk analys 

Variabler som samlats in är ålder, kön, anställningsomfattning och yrkeskategorier. 

Dessa används i huvudsakför att beskriva stickprovet, men kommer också att inkluderas 

i analysen i den händelsen att de påverkar resultatet (41, s. 332).  

För att besvara syftet användes multivariat variansanalys (MANOVA). Den testar om 

det finns någon skillnad mellan grupperna, det vill säga, typ av vårdcentral för alla 

beroende variabler samtidigt. MANOVA har förmåga att upptäcka om grupperna skiljer 

sig åt i en kombination av dimensioner, till exempel välbefinnande och psykosocial 

arbetsmiljö. De tillåter också att man inkluderar eventuella förväxlingsvariabler som 

skulle kunna påverka resultatet. Samtidigt är MANOVA känslig för heterogen varians i 

data och icke-normalfördelade variabler (51, s. 737 - 775). För MANOVA vändes 

skalorna på utfallsvariablerna så att de hade samma riktning för att underlätta tolkning 

av analysen. 

Som uppföljning till MANOVA, användes univariat variansanalys (ANOVA). ANOVA 

jämför medelvärdet mellan typ av vårdcentral för varje beroende variabel separat, och 

tillåter inklusion av eventuella förväxlingsvariabler. Även ANOVA är känslig för 
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heterogen varians i data och icke normalfördelade variabler. Kontroll av antagandena i 

analyserna gjordes med hjälp av Box test av lika kovarians mellan grupperna, Levénes 

test för att testa homogenitet av varianserna mellan grupperna och Shapiro-Wilks för 

test av normalfördelningen (51, s. 737 - 775). I samtliga tester användes 

signifikansnivån p=0,05. För fråga ”Oro för förändrad arbetssituation” (ordinalskala) 

beräknades medianen och analyserades med Mann-whitney test (51, s. 286). 

Pilotstudie  

För att få en uppfattning om frågeformulärens relevans och tydlighet men också hur 

genomförbarheten av studien är, genomfördes ett pilottest (41, s. 258, 42, s. 178 - 179). 

Kontakt togs direkt med en allmänläkare som fick muntlig information om anonymitet 

och deltagande av egen fri vilja. Skriftlig information, deltagarbrevet (bilaga 1) lästes av 

vederbörande läkare på plats och tid till frågor gavs efteråt. Därefter överlämnades 3 

stycken enkäter med deltagarbrev till vederbörande läkare som lämnade dem vidare till 

läkare på vårdcentralen. En vecka avsattes till att svara på frågeformulären och ge 

kommentarer till dem. Inhämtning av enkäterna utfördes 14/11 2018. Frågeformulären 

bedömdes som helhet tillfredsställande. Svarsfrekvensen var 100% och respondenterna 

svarade på alla frågorna (bilaga 2). 
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Forskningsetiska överväganden 

Under arbetets gång vidtogs ett etiskt förhållningsätt i enlighet med den svenska 

forskningens fyra principer för etisk hållbarhet, - Informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (41, s. 131 – 132). 

Informationskravet, innebar att deltagarna fick information om att den deltar frivilligt 

och när som helst kan avbryta deltagandet. Informationen ska också innehålla vilka 

moment som ingår i studien, hur processen ser ut och vad det innebär för deltagaren att 

delta. I en enkätstudie ska informationsbrev medfölja tillsammans med frågeformulären 

(bilaga 1). Samtyckeskravet, innebär att deltagare kan avböja från början att delta och 

avbryta när som helst under pågående deltagande. Konfidentialitets kravet, innebär att 

deltagare är anonyma och att personliga uppgifter inte går att spåra till individen genom 

att uppgifter ska förvaras kodade och behandlas på sådant sätt att inte obehöriga kan få 

tillgång till dem. När studien är klar förstörs insamlade data. Nyttjandekravet, betyder 

att de uppgifter som samlas in får bara användas till forskningsändamålet (52). 

Etiskt tillvägagångssätt  

På grund av den stressade arbetsmiljön läkarna redan befann sig i, var det av stor vikt att 

författaren informerade chef, läkare eller receptionist/sekreterare och uttryckte sin 

förståelse inför tiden det tog för deltagarna att fylla i frågeformulären. Författaren 

kontaktade vederbörande vårdcentralchef (om chefen var tillgänglig) eller annan 

personal (främst medarbetare i receptionen) för kännedom och information direkt på 

plats. Tidsaspekten för att kunna svara på frågeformulären var minst 2 veckor. 

Informationen skickades ut via mail till vederbörande vårdcentralchef efter besöket och 

alla respondenter fick information via medföljande brev i enkäterna (bilaga 1).  
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Resultat   

27 utvalda vårdcentraler inbjudes att delta i studien. 3 vårdcentraler tackade nej. De 24 

vårdcentralerna som var med i studien var; fem vårdcentraler i Skåne, fem i Halland, 

fyra i Västra Götaland Regionen, två i Region Kronoberg, fem från Region Jönköpings 

län, en i Region Sörmland, och slutligen två i södra Stockholms Regionen.  

Sammanlagt delades 151 enkäter ut. Målet var att få minst 80 svarande respondenter. 

Den totala svarsfrekvensen uppfylldes med 89 svarande (59%), var av 38 stycken i 

Grupp 1 som använder sig utav fysioterapeut i triagens akutmottagning respektive 51 i 

Grupp 2 som inte använder sig utav fysioterapeuter. Ytterligare fyra enkäter tillhörande 

Grupp 2 kom in efter analysen hade gjorts.  Av tidsskäl kunde de inte tas med i studien.  

Det största bortfallet i en enskild fråga var sju stycken. Övriga frågor hade som mest två 

bortfall. 

Deskriptiv statistik 

Beskrivning av variablernas medelvärde och standardavvikelse finns i tabell 3.  

Grupp 1 är i genomsnitt tre år äldre än Grupp 2. I fördelning av variabeln kön, var män 

något överrepresenterat i Grupp 2. Anställningens omfattning hade bortfall på fyra 

stycken i Grupp 1 respektive åtta stycken i Grupp 2. Yrkeskategorierna visar att de 

flesta var specialister i allmänmedicin, vilket är naturligt med tanke på 

yrkesprofessionens kunskapskrav inom primärvården. Det finns också riktlinjer på hur 

många specialister det ska finnas för att kunna ta emot AT-läkare och ST läkare under 

sin tjänstgöringsutbildning för att specialisterna i allmänmedicin ska ha möjlighet att 

kunna handleda.  

I de beroende variablerna hade Grupp 1 marginellt bättre i alla värden på skalorna än 

Grupp 2. 

Frågan 12, om ”Oro för förändrad arbetssituation” hade 100% svarsfrekvens i grupp 1 

och i Grupp 2 var det bortfall på två svar. Medianvärdet i Grupp 2 var 3 poäng vilket 

motsvarade svarsalternativ ”ja, ibland”. I Grupp 1 var medelvärdet 2 vilket motsvarar 

svarsalternativet ”nej, sällan”, frågeformulär visas i bilaga 8.  
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Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse respektive medianvärde och spridning av högsta och lägsta 

värde. För varje variabel visas antal erhållna svar. Grupp 1 representerar typ av vårdcentral som använder 

sig av fysioterapeuter i sin triagering i tidsbokningen och Grupp 2 som inte har standardiserat schemalagt 

triagearbete med fysioterapeutmottagning.  

 Grupp 1 Grupp 2 

Kön 57,9% män (n=22) 54,9% män (n= 28) 

Ålder (år) 45,29 (12,84) (n= 38) 48,06 (13,76) (n= 50) 

Anställningens omfattning (%) 87,50 (15,14) (n= 34) 82,95 (19,27) (n= 43) 

Yrkeskategori     

 AT-läkare 7,9% (n= 3) 7,9% (n= 4) 

 ST-läkare 28,9% (n= 11) 25,5% (n= 13) 

 Allmänläkare 63,2% (n=24) 66,7% (n= 34) 

Hälsa  2,47 (0,35) (n= 38)     2,42 (0,51) 

 

(n= 51) 

Krav 14,52 (2,18) (n= 38)     14,64 (3,01) (n= 51) 

Kontroll 19,18 (1,87) (n= 38) 18,52 (2,51) (n= 51) 

Stöd 20,07 (2,35) (n= 38) 19,96 (2,78) (n= 51) 

Oro för förändrad arbetssituation *2,0 (1-4) (n= 38)     *3,0 (1-4) (n=49) 

Arbetstillfredsställelse 2,77 (0,40) (n= 38) 2,68 (0,45)  (n= 51) 

Vårdkvalitet 2,93 (0,44) (n= 38) 2,91 (0,41) (n= 51) 

Skalan för variablerna är; krav 5-20 (höga värden motsvarar höga krav); kontroll 6-24 (höga värden 

motsvarar hög kontroll); stöd 6-24 (höga värden motsvarar högt stöd); arbetstillfredsställelse 0-4 (höga 

värden motsvarar hög arbetstillfredsställelse); vårdkvalitet 0-4 (höga värden motsvarar hög vårdkvalitet); 

hälsa 0-3 (höga värden motsvarar bättre hälsa).  *Median – lägsta och högsta värde av ”oro för förändrad 

arbetssituation 0-4. 
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MANOVA  

I MANOVAn tolkades Wilks lambda (tabell 4). MANOVA visar ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna på de beroende variablerna. Förutom signifikansanalysen ser 

vi på effektstorlekens skillnad, att Kön har stor effekt på de beroende variablerna medan 

övriga variabler visar mellan storlek på effekt (0.05-0,09). Styrkan i testerna, det vill 

säga sannolikheten att förkasta nollhypotes när den är falsk, var låg (<80%) (53, 54, s. 

30, 38). 

 

  Tabell 4. Resultat av multivariat variansanalys, MANOVA 

 Wilks 

lambda 

Sig.  Partial Eta 

Squared  

Observed 

Power 

Intercept    ,295   ,000   ,705 1,000 

Grupp    ,946   ,699   ,054   ,237 

Kön    ,859   ,106   ,141   ,645 

Ålder    ,922   ,473   ,078   ,346 

Arbetsomfattning    .923   ,477   ,077   ,344 
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ANOVA   

ANOVA visade inte någon signifikant skillnad mellan grupper på var och en av de 

beroende variablerna (tabell 5).   

 

Tabell 5. Resultat av variansanalys. P-värdet för de oberoende variablerna. GHQ = index för hälsa; 

Krav, kontroll, stöd = index från Karaseks DCSQ; Arbetstillfredsställelse = index för SWQ; vårdkvalitet 

= index för SWQ  

 GHQ Krav Kontroll Stöd Arbets-

tillfredsställelse 

Vårdkvalitet 

Intercept ,000  ,000   ,000 ,000   ,000   ,000 

Grupp ,837  ,930    ,271  ,972    ,514    ,472 

Kön   ,055            ,698   ,074 ,510    ,649    ,555 

Ålder ,691  ,590   ,782 ,111    ,809    ,273 

Arbetsomfattning ,265  ,557   ,369 ,508    ,576    ,863 

 

Mann-Whitney U test 

Ett icke-parametriskt test av fråga 12 visade, ingen signifikant skillnad i skattning av 

oro för förändring mellan de två typerna av vårdcentraler (Mann-Whitney U test, 

p=0,122) (ref).                                                                                           

Analysernas tillförlitlighet 

Boxtest  

Boxtest var inte signifikant (P=0,86). Det indikerar att kovariansen mellan 

utfallsvariablerna var lika mellan grupperna. Det är en förutsättning att MANOVA ska 

vara tillförlitlig. 
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Levene’s test  

Resultatet av Levene’s test visade att variansen i utfallsvariablerna var lika mellan 

grupperna (p>0.05). Levene’s test visar att antagandet är uppfyllt vilket talar för att 

analyserna är robusta. 

Shapiro-Wilks test 

Antagande om normalfördelade variabler testades med Shapiro-Wilks test. De beroende 

variablerna, hälsa, krav och stöd var inte normalfördelade (P <0,05). Resultatet från 

Shapiro-Wilks test bekräftades i histogram av variablerna.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion   

I denna studie har författaren jämfört läkarnas upplevda hälsa för att se om det fanns 

någon statistiskt signifikant skillnad i läkarnas mentala hälsa mellan två typer av 

organisationer; vårdcentral som använder sig utav fysioterapeuter i triagens 

akutmottagning (Grupp1) och vårdcentraler som inte gör det (Grupp 2). Resultatet visar 

ingen signifikant skillnad mellan dessa två typer av organisationer på läkarnas upplevda 

mentala hälsa. Generellt har Grupp 1 lite bättre värden på alla beroende variabler. Men 

med tanke på att ett flertal av vårdcentralerna i Grupp 2, hade kommit igång och var 

mitt uppe i en förändring med att använda sig av fysioterapeuter i triagarbetet i 

tidsbokning av akuttider och det ha påverkat utfallet, eftersom tidigare studier har visat 

att förändringsarbete kan vara stressande (55).  

Psykisk Hälsa  

Resultatet av läkarnas självuppskattade psykiska hälsa visar att båda grupperna har 

generellt höga värden. Det stämmer överens med tidigare studie om att läkare är en frisk 

yrkesgrupp. Men å andra sidan har läkarkåren en tendens att medicinera sig själva och 

har en känd sjuknärvaro på arbetet (56). Detta är en av de faktorer som ökar risken för 

att gå ner i tid för att lösa problemet med upplevd mental ohälsa. Andra lösningar är att 

söka sig till andra vårdinrättningar eller tidigare pensionering (30). Detta är ett problem 

eftersom Primärvården redan har brist på läkare där var femte läkare är hyrläkare eller 
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vikarie (30, 57) och enligt en svensk rapport fattas det 20% av heltidsläkare i hela landet 

med en större brist på landsbygden (58). En annan anledning till att resultaten visar så 

god hälsa bland läkarna kan vara att de läkare som fortfarande arbetar är de som klarar 

av arbetssituationen. Om undersökningen hade gjorts även på arbetsfrånvarande läkare 

så hade resultatet blivit annorlunda. 

Krav, kontroll, stöd och Arbetstillfredsställelse 

Läkarnas upplevelse av kontroll var den variabel som grupperna i genomsnitt låg längst 

ifrån varandra. Studier har visat på att inte uppleva kontroll av sin arbetssituation, 

indikerar minskat inflytande av beslut- och handlingsutrymme för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter efter sin kompetens. Det kan påverka läkares autonomi (21) och leda till 

upplevelse av etisk stress (20). Till skillnad från den här studien har Bejerot & Aronsson 

funnit att läkares autonomi har minskat och de upplevde mindre stöd och inflytande 

efter förändringar i organisationen (59). Vidare visar studier på att läkarna har sämre 

patient kontinuitet idag (57).  

Skattningen av krav var relativt hög i båda grupperna. Detta kan bero på höga krav 

särskilt bland specialiserade allmänläkare som inofficiellt har yttersta ansvaret för den 

direkta kontakten av patientsäkerheten. Tidigare studier visar att ett stort antal läkare tar 

en paus från tjänsten eller drar ner på arbetstimmar på grund av faktorer som till 

exempel hög arbetsbelastning på grund av höga krav (5, 27, 28). Även andra studier har 

visat att låg arbetsstyrning och låg arbetskontroll hade kopplingar till sämre hälsa och 

prestation. Detta ökar risken att läkare avser och/eller går i pension (4, 26, 30). 

Resultatet av variabeln stöd visar relativ hög grad av upplevt stöd. Allmänläkarna har 

ett medicinskt huvudansvar över vårdcentralen och ska vara ett stöd för 

utbildningsläkarna på vårdcentral. I Grupp 1 var det fler ST läkare trots färre 

allmänläkare i tjänst (AT lika mellan grupperna). I Grupp 2 fanns fler allmänläkare och 

som skattade lägre värde i stöd i jämförelse med Grupp 1, om än marginellt. Det kan 

bero på det ansvar specialister i allmänmedicin har på vårdcentralerna och /eller att 

Grupp1 hade haft lika andel allmänläkare som Grupp 2 så hade kanske skillnaden 

mellan grupperna förändrats. Tidigare studier visar på positiv bufferteffekt av att känna 
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stöd från ledare till läkare med psykisk ohälsa (27) men flertal studier visar att på sikt är 

det inte hållbart utan det finns behov av större organisationsförändringar (30).  

 Läkarna upplevda arbetstillfredsställelse i båda grupperna var god. Detta stämmer väl 

överens med deras skattningar av hög kontroll och högt stöd. Ett flertal studier har visat 

att det finns en stark ledarpåverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse (23, s. 67). 

En annan studie visar också att läkarna uppfattar svårigheter att leda medarbetare 

(teamarbete) på grund av tidsbrist och bristande mandat (60). Ytterligare negativ 

påverkan på arbetstillfredsställelse är en följd av vårdreformer och krav på styrda 

produktiva resultat och illegitima arbetsuppgifter som tilldelas läkarna (61).  

Vårdkvalitet 

Läkarna skattade hög vårdkvalitet. Möjligtvis kan det spegla läkarnas attityd till 

omvårdnaden, eftersom läkare arbetar med människors liv lämnar läkarna inte sitt 

arbetspass när det är slut vid akuta situationer och/eller administrativt arbete som inte 

klart. Detta medför många gånger att läkare ställs inför svåra val och riskerar att 

uppleva etisk stress. Tidigare vetenskapsrapporter visar på att ohälsa/utbrändhet är 

kopplat till säkerhetsrelaterad vårdkvalitet och kan påverka patientsäkerhet (18).  

Även om både privata och offentliga organisationer har genomfört förbättringsarbeten i 

verksamheten i form av individuella åtgärder som till exempel, aktiv återhämtning, 

KBT och mindfulness så räcker det inte för att kunna möta upp utvecklingen av vår tids 

hälsoarbete. Den pågående förändringen med att använda sig utav andra professioner i 

triagearbetet är en del av viktig förändring av patientflödet till läkarna. Andra 

förändringar i organisationen är till exempel att få delta och påverka planering av sitt 

eget arbetsschema och att kunna ha mer kontinuitet av fast läkarkontakt som också 

troligen skulle möjliggöra en hållbarare vårdkvalitet och patientsäkerhet.  

Metoddiskussion  

Extern Validitet 

Urval 

Urvalet av vårdcentraler gör att representativ och resultatet kan generaliseras till andra 

liknande organisationer av vårdcentraler inom primärvård (41, s. 179) det skulle 
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förmodligen kunna generaliseras till akuten på sjukhus (62) och /eller närakuten 

(kvällsmottagning för åtgärder som inte kräver allvarligare akuta åtgärder och/eller 

akuta resurser som inte primärvården närakuten kan uppfylla) där verksamheten 

använder annan profession som till exempel fysioterapeut i triageringen (63). 

Författarens val av annan profession blev fysioterapeut, dels för att besvär från rörelse- 

och stödjeorganen är en av de vanligaste orsakerna som patienter söker för, till exempel 

för smärta och / eller funktionsnedsättning (11, 64) men också den utmaning med den 

ökade ohälsan i samhället som skapar behovet av både förebyggande arbete och 

rehabilitering i ett helhetsperspektiv. Urvalet av respondenter gjordes med 

bekvämlighetsurval, vilket har varit nödvändigt av tidsmässiga skäl under 

masteruppsatsen. Även om grupperna skilde sig åt i organisationen av arbete, fanns en 

risk i skevhet, i att grupperna var för nära varandra i organisationsstrukturen på grund 

av att flera vårdcentraler i grupp 2 hade påbörjat med att triagera till fysioterapeuter vid 

triage/akutmottagningsarbetet. Därför användes inklusionskriteriet att Grupp 1 skulle 

haft minst ett år av standardiserat triagearbete till fysioterapeuter, det vill säga dagligen 

fungerande lediga tider till fysioterapeuter som det bokades på. Denna inklusionskriterie 

kom till i efterhand. 

Svarsfrekvens 

Externt bortfall var 41 %. Bortfallet fördelades relativt jämt mellan de båda grupperna 

(tabell 3). Det var en markant högre svarsfrekvens på vårdcentraler där författaren hade 

en direkt kontakt med verksamhetschef och en återkoppling. Nackdelen med att fysiskt 

lämna ut enkäterna var att det är tidkrävande och kostsamt.  

Intern Validitet  

Internt bortfall  

Frågornas kvalitet i analysmaterialet är godkänd. Giltigheten av enkäterna säkerställdes 

i denna studie genom att använda färdiga godkänt testade enkäter som svarar på 

studiens syfte. Pilotstudiens respondenter hade full svarsfrekvens på alla frågor utan 

anmärkning på helheten (bilaga 1), vilket borde resultera i mindre bortfall på frågor och 

missförstånd. Den interna bortfallet var också litet. Bortfall av bakgrundsfrågor var 

framför allt i fråga om yrkeskategori; - AT, ST, Specialist i allmänmedicin, som i 

efterhand visades vara lite svår att uppfatta i layouten av frågeformuläret.   
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Modellantagande och statistisk styrka 

Varianskriterierna var uppfyllda i testerna (tabell 4). Effektstorlekarna var av 

mellannivå förutom variabeln ”kön” där värdet visade på stor effekt (högre än 0.14). 

Med tanke på de något bättre skattningarna i Grupp 1, skulle det vara intressant att se 

om effekten ökar med fler antal deltagare i studien. Att styrkan i de statistiska testerna 

är svag (under 80%) beror troligen på det låga antalet respondenter (54). Även om antal 

respondenter var tillräcklig och framför allt svarsfrekvensen för masteruppsatsen så 

hade fler respondenter givit ett mer tillförlitligt resultat. 

Confounders  

Inkluderade potentiella confounders är ”kön” tillhörighet, ålder och läkares 

”arbetsomfattning”. Det skulle också kunna ha betydelse om du är specialist i 

allmänmedicin eller är under utbildning till att bli läkare (AT läkare) eller är läkare och 

är under specialisttjänstgöring (ST läkare). Likaså kan det ha betydelse om 

respondenten är stafettläkare. Författarens information från vårdcentraler var dock att få 

av de anställda var stafettläkare och vissa hade tjänstgjort så lång tid som flera år. En 

annan sak som skulle kunna påverka resultatet är skillnaden i vårdbehov i olika 

regioner. Antal listade patienter kontra tjänstgörande läkare är en annan faktor som kan 

påverka arbetsbelastningen. Tyvärr fanns det inte utrymme för att inkludera fler 

potentiella confounders i analysen. 

Förslag till fortsatt forskning 

Större studier skulle behövas för att utvärdera regeringens nya riktlinjer om ”Effektiv 

vård” för att mäta läkares mentala hälsa i arbetsmiljön. En intressant studie skulle vara 

att utvärdera resultatet av utnyttjande av annan profession inom primärvården på längre 

sikt, när flera organisationer har etablerat en verksamhet som använder sig av 

fysioterapeuter i triagens akutmottagning på vårdcentraler och andra professioner på rätt 

vårdnivå. Ett annat förslag är att jämföra läkarna mentala hälsa på vårdcentraler som är 

etablerade i teamarbete med fysioterapeuter med vårdcentraler som inte har 

fysioterapeuter anställda, utan hänvisar till fysioterapeuter med egen etablering. Studien 

har inte frågat och fångat upp läkare som har arbetsfrånvaro som innebär delvis att 

sjukskrivna läkare har inte tagit del i enkätstudien. Förslagsvis ska även 

arbetsfrånvarande läkare var med i en större studie och inte endast vara ett antal i 
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beräknat värde för att kunna utvärdera den nya primärvårdsreformen Effektiv vård. I 

framtida forskning krävs troligen ett systematiskt helhets begrepp som att rikta insatser 

på både individ och organisationsnivå för att förbättra läkarnas arbetsmiljö. 

 

Slutsats  

Primärvårdsläkarnas upplevda mentala hälsa visar generellt på god hälsa, men ingen 

statistisk signifikant skillnad säkerställdes mellan två  typer av organisatorisk struktur:   

- vårdcentral som använder sig utav fyisoterapeuter som förste instans av patienter med 

behov från rörelse- och stödjeapparaten, i triage arbetet i akutmottagning: - och 

vårdcentraler som inte gör det.   
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Bilaga 1. Medföljande brev till frågeformulären 

Hej! 

Jag heter Therése Jobark Wranéus och går Mastersprogrammet i Arbetshälsovetenskap 

vid Högskolan i Gävle. Till min masteruppsats genomför jag en enkätstudie som skickas 

till ett antal utvalda vårdcentraler. Syftet med studien är att se om det finns någon 

skillnad i upplevd hälsa, arbetstillfredsställelse och vårdkvalitet bland läkare på 

vårdcentraler som strukturer i patientmottagningsarbetet olika. Detta med anledning av 

regeringsbeslut som givet Sveriges kommun och Landsting resurser att se över och 

stödja utvecklingen inom primärvården, bland annat organisationsstrukturen. 

Flera studier om läkares hälsa visar på höga krav, låg kontroll, brist på stöd och ohälsa. I 

enlighet med regeringsbeslut har nu Sveriges Kommun och Landsting fått resurser till 

att se över och stödja utveckling inom primärvården, bland annat inom organisations-

strukturen. På vissa vårdcentraler har man förändrat akutmottagningsarbetet genom att 

också använda andra professioner till att kunna boka tid till i triagen, och på andra 

vårdcentraler har man inte gjort det. 

Enkäten som besvaras anonymt, består sammanlagt utav 56 frågor om hälsa, 

arbetstillfredsställelse, vårdkvalitet, samt krav, kontroll och stöd i arbetet. Den tar cirka 

10 minuter att besvara. Du har rätt att inte delta och kan när som helst avbryta påbörjat 

deltagandet utan att förklara varför. De insamlade enkätsvaren kommer att användas för 

att besvara frågeställningarna i min masteruppsats och kommer sedan att raderas.  

Tacksam för din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning, 

Therése Jobark Wranéus 

Mobil nr. 0734 - 264776 

Mastersprogrammet i Arbetshälsovetenskap, Högskola Gävle. 

therese.jobark@hotmail.com  

 

Handledare, 

Marina Heiden 

Marina.heiden@hig.se  

mailto:therese.jobark@hotmail.com
mailto:Marina.heiden@hig.se
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Deltagare 

 

Namn: Anonym 

Kön: 

Ålder: 

Anställningens omfattning (t. ex 75%): 

Yrkeskategori:  AT-läkare  ST-läkare Allmänläkare 

 

 

Använd nedanstående rader om du vill ge kommentarer till frågorna.  
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Frågeformulär 1. Hälsa 

Här följer några frågor om Din hälsa. Svara i relation till hur du upplever att det varit 

under den senaste månaden. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med hur 

Du känt dig den senaste månaden. Välj endast ett alternativ. 

 
 

1. 
Jag kan koncentrera mig på vad jag gör ❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

2. 
Jag har svårt att sova p.g.a. problem och 

svårigheter 

❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

3. 
Jag känner att jag spelar en betydelsefull roll 

för andra 

❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

4. 
Jag känner mig kapabel att fatta beslut ❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

5. 
Jag känner mig väldigt pressad ❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

6. 
Jag kan inte klara av de dagliga problemen ❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 
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❑ Stämmer helt 

 

7. 
Jag kan uppskatta det positiva i tillvaron ❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

8. 
Jag kan ta itu med svårigheter ❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

9. 
Jag känner mig olycklig och nedstämd ❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

10. 
Jag har känt att mitt självförtroende har 

minskat 

❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

11. 
Jag har tänkt på mig själv som en 

betydelselös person 

❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 

 

12. 
Jag har känt mig ganska lycklig på det hela 

taget 

❑ Stämmer inte alls 

❑ Stämmer delvis 

❑ Stämmer bra 

❑ Stämmer helt 
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Frågeformulär 2. Psykologiska och sociala arbetsförhållanden 

Frågorna avser de senaste månaderna. (kryssa för ett alternativ på varje rad).  

 Ja, ofta Ja, ibland Nej, sällan Nej, så gott 

som aldrig 

1. Kräver ditt arbete att du arbetar 

mycket fort? 

    

2. Kräver ditt arbete att du arbetar 

mycket hårt? 

    

3. Kräver ditt arbete en för stor 

arbetsinsats? 

    

4. Har du tillräckligt med tid för att hinna 

med arbetsuppgifterna? 

    

5. Förekommer det ofta motstridiga krav 

i ditt arbete? 

    

6. Får du lära dig nya saker i ditt arbete?     

7. Kräver ditt arbete skicklighet?                   

8. Kräver ditt arbete påhittighet?     

9. Innebär ditt arbete att man göra samma 

sak om och om igen? 

    

10. Har du frihet att bestämma hur ditt 

arbete skall utföras? 

    

11. Har du frihet att bestämma vad som 

skall utföras i ditt arbete? 

    

12. Känner du oro för att din 

arbetssituation skall förändras pga 

omorganisationer, helt nya arbetssätt 

eller liknande? 

    

 Stämmer 

helt och 

hållet 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte 

särskilt bra 

Stämmer 

inte alls 

 

13. Det är en lugn och behaglig stämning 

på min arbetsplats. 

    

14. Det är en god sammanhållning på     
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arbetsplatsen. 

15. Mina arbetskamrater ställer upp för 

mig. 

    

16. Man har förståelse för att jag kan ha en 

dålig dag 

    

17. Jag kommer bra överens med mina 

överordnade. 

    

18. Jag trivs bra med mina arbetskamrater.     
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Frågeformulär 3. Arbetstillfredsställelse 

Fråga 1.  

Hur ofta förekommer det i ditt arbete…  (Kryssa för ett alternativ på varje rad) 

 

 Aldrig  Sällan  Ibland  Ganska 

ofta  

Mycket 

ofta 

- att arbetet känns meningsfullt 
     

- att arbetet ger dig möjlighet att förkovra dig 
     

- att arbetet stimulerar din personliga 

utveckling 
     

- att arbetet ger möjlighet till sociala 

kontakter 
     

- att arbetet innebär ett känslomässigt 

engagemang 
     

- att arbetet känns tryggt 
     

- att arbetet är omväxlande 
     

- att arbetet kan gå på rutin och att du vet som 

väntas av dig 
     

- att du kan se påtagliga resultat av ditt arbete 
     

- att du kan arbeta självständigt 
     

- att du har någon som leder ditt arbete 
     

- att arbetet är lugnt och rofyllt 
     

- att du kan känna dig stolt över ditt arbete. 
     

- att du i arbetet får användning för en stor 

del av din kunskap och förmåga 
     

- att du kan planera din arbetstid 
     

- att du har möjlighet till att få mer 

kvalificerat arbete inom verksamheten 
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Fråga 2. 

 Mycket 

liten 

Ganska 

liten 

Varken 

stor el. 

liten 

Stor  Mycket 

stor 

a. I vilken utsträckning kan du i ditt arbete ta 

initiativ och själv ge förslag? 
     

b. I vilken utsträckning genomförs dina 

förslag? 
     

Kommentar: 
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Frågeformulär 4. Vårdkvalitet 

Fråga 1.  

Hur vanlig är var och en av nedanstående situationer, när en patient frågar dig om något, 

som rör hens sjukdom? (Kryssa för lämpligt alternativ på varje rad) 

 Händer 

aldrig 

Händer 

sällan 

Händer 

ibland 

Händer 

ganska 

ofta  

Händer 

mycket 

ofta 

- Jag svarar så gott jag kan och 

patienten blir ganska nöjd 
     

- Jag känner mig säker på när 

tystnadsplikten tillåter mig att svara 

eller ej 

     

- Jag har tillräckligt med tid för att 

kunna förklara tillfredsställande för 

patienten 

     

- Jag känner att jag svarar på ett 

tillfredsställande sätt för både 

patienten och mig själv 

     

 

Fråga 2.  

Händer det att du ser att patienten har behov av att tala om känslomässigt svåra saker 

men att du undviker detta på grund av? (Kryssa för lämpligt alternativ på varje rad) 

 Händer 

mycket 

ofta  

Händer 

ganska 

ofta 

Händer 

ibland 

Händer 

sällan 

Händer 

aldrig 

- de känslor det väcker hos dig  
     

- att tiden inte räcker till 
     

- bristande kunskaper 
     

- att andra arbetsuppgifter måste 

prioriteras 
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Bilaga 2. Pilottestdeltagarnas bedömning av frågeformulären. 

Frågorna var inte något svårt att förstå. Det tog ca 10 - 15 min att fylla i som är ok. Inga 

problem med frågorna och tidsmässigt. 

Uträkning av index av frågeformulären: 

Frågeformulär GHQ. 

Maxpoäng 12 x 3 = 36, medelvärde mellan 0 - 3. 

1) Kvinna, 48 år, 90% arbetstid, specialist i allmänmedicin. 21 poäng. Medelvärde 1.75 

2) Man, 28 år, 100% arbetstid, AT läkare. 28 poäng. Medelvärde 2,33 

3) Man, 50 år, 90% arbetstid, specialist i allmänmedicin. 29 poäng. Medelvärde 2,42 

Frågeformulär DCSQ      

Medelvärde mellan krav 5 - 20, kontroll, 6 - 24 (adderar kontroll dimensionerna I och II 

hör i Pilottestet) och socialt stöd 6 - 24.   

Läkare 1) krav: 22 poäng, kontroll: 29 poäng, stöd: 15 poäng                                          

Läkare 2) krav: 13 p. kontroll: 23 p. stöd: 17                                       

Läkare 3) krav: 13 p. kontroll: 26 p. stöd:  36 p.                                     

Frågeformulär a) arbetstillfredsställelse och b) vårdkvalitet  

Maxpoäng:  a) 0-4, b) 0-4  

Läkare 1a) fråga 1: 25 p + fråga 2: 2 p. = 27 p. 2b) fråga 1; 11 p, fråga 2; 11 p.= 22 p 

Läkare 2a) 40 + 5 = 45 p. 3b) 11 + 9 = 20 poäng.  

Läkare 3a) 36 + 4 = 40 p. 4b) 12 + 10 = 22 poäng. 
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Bilaga 3 Resultat från litteratursökning 

Databas; 

Scopus 

Sökgrupp   

#1 Physician* OR ”primary care”  

#2 ”Job demands” OR ”job control” OR ”social support”  

#3 Health OR ”quality of care”  

#4 #1 AND #2 AND #3   

#5 ”Work organization”  

#6 #4 AND #5  

#7 Inklusionskriterier; engelska, peer – review och review 

vetenskapsartiklar, full fri text, publikations år 2008 - 2018. 

 

 Summan av antal träffar #7 = 4 relevanta artiklar.  

Databas; Web 

of Sience 

Sökgrupp   

#1 Physician* OR ”primary care”  

#2 ”Job demands” OR ”job control” OR ”social support”  

#3 Health OR ”quality of care”  

#4 ”Work organization”  

#5 #2 AND #1  

#6 #5 AND #3  

#7 #6 AND #4  

#8 Inklusionskriterier; engelska, peer- review och review 

vetenskapsartiklar, full fri text, publikations år 2008 - 2018. 

 

 Summan antal träffar = 1 relevanta artiklar  



 

45 

 

 

Bilaga 4. Referenser från databassökning efter practical screening.  

Web of Science 

1. Heponiemi T, Kouvonen A, Vanska J, Halila H, Sinervo T, Kivimaki M, et al. 

Health, psychosocial factors and retirement intentions among Finnish physicians. 

Occupational Medicine. 2008 Sep 1;58(6):406–12.  

Scopus 

2. Junne F, Michaelis M, Rothermund E, Stuber F, Gündel H, Zipfel S, et al. The role 

of work-related factors in the development of phychologial distress and associated 

mental disorder: differential views of human resource managers, occupational 

physicians, primary care physicians and psychotherapists in germany. International 

journal of Environment reserch and public health. 2018:1–17.  

3. Wiederhold BK, Cipresso PC, Pizzioli D, Wiederhold M, Riva G. Intervention for 

physician burnout: A systemic review. De Gruyter. 2018:253–63 

4. Gnerre P, Montemurro D, Rossi AP, Troise C, Palermo C, Amati D, et al. Lack of 

application of the European Work Time Directive: effects on workload, work 

satisfaction and burnout among Italian physicians. Italian Journal of Medicine. 2017 

Jun 14;11(2):159. 

Övriga utvalda relevanta artiklar - Övriga 6 artiklar till bakgrund påträffades utanför 

sökningen.  

5. Saijo Y, Yoshioka E, Hanley SJB, Kitaoka K, Yoshida T. Job Stress Factors Affect 

Workplace Resignation and Burnout among Japanese Rural Physicians. The Tohoku 

Journal of Experimental Medicine. 2018;245(3):167–77. 

6. Milner A, Witt K, Spittal MJ, Bismark M, Graham M, LaMontagne AD. The 

relationship between working conditions and self-rated health among medical 

doctors: evidence from seven waves of the Medicine In Australia Balancing 

Employment and Life (Mabel) survey. BMC Health Services Research [Internet]. 

2017 Dec [cited 2018 Nov 12];17(1). Available from: 

http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2554-z   

http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2554-z
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7. Dewa CS, Loong D, Bonato S, Trojanowski L, Rea M. The relationship between   

resident burnout and safety-related and acceptability-related quality of healthcare: a 

systematic literature review. BMC Medical Education [Internet]. 2017 Dec [cited 

2018 Nov 12];17(1). Available from: 

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-017-1040-y   

8. Dewa CS, Loong D, Bonato S, Trojanowski L. The relationship between physician 

burnout and quality of healthcare in terms of safety and acceptability: a systematic 

review. BMJ Open. 2017 Jun;7(6):e015141. 

9. Saijo Y, Chiba S, Yoshioka E, Kawanishi Y, Nakagi Y, Itoh T, et al. Effects of work 

burden, job strain and support on depressive symptoms and burnout among Japanese 

physicians. International Journal of Occupational Medicine and Environmental 

Health. 2014 Dec;27(6):980–92. 

10. Dale J, Potter R, Owen K, Parsons N, Realpe A, Leach J. Retaining the general 

practitioner workforce in England: what matters to GPs? A cross-sectional study. 

BMC Family Practice [Internet]. 2015 Dec [cited 2018 Nov 9];16(1). Hämtad från: 

http://www.biomedcentral.com/1471-2296/16/140  

 

 

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-017-1040-y
http://www.biomedcentral.com/1471-2296/16/140
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Bilaga 5. Bedömning av relevanta artiklars kvalitet. 

 

Författare, titel 

År, Land 

Syfte Metod 

Design 

Deltagare  

Bortfall 

Datainsamling Resultat Kvalitet  

Heponiemi T, Kouvonen 

A, et al.  

Health, psychosocial 

factors and retirement 

intentions among 

Finnish physicians. 

2008  

Finland 

Att undersöka 

huruvida egenskaper 
av arbete, 

organisations- och 

hälsofaktorer kan vara 
förenade med 

pensionsintentioner 

bland läkare. 

Kvantitativmetod. 

Tvärsnittsdesign. 

  

Slumpmässigt urval av 

5000 läkare i ålder 45 

– 65. 

Svarande läkare var 

682 kvinnor och 701 
män var av 189 

stycken respondenter 

uteslöts på grund av 
ofullständig 

information.   

Enkät med 

hälsoindikatorer av 
hälsa, arbetsförmåga 

och sjukfrånvaro 

mättes.  

Frågeformulären var 

Karaseks 

arbetsstyrning och 
Colguitts 

organisatorisk rättvisa. 

Låg arbetshälsa, låg 

arbetsstyrning och 
organisatorisk orättvisa 

ökade risken för 

pensions-intentioner. 

Låg arbetskontroll 

stärkte kopplingarna till 

dålig hälsa och låg 
arbetsförmåga ökade 

pensionsintentioner. 

Hög  

Junne F, Michaelis M, et 

al. 

The role of work-related 

factors in the 
development of 

phychologial distress 

and associated mental 
disorder: differential 

views of human resource 

managers, occupational 
physicians, primary care 

physicians and 

psychotherapists in 

Germany. 

 2018     

 Tyskland 

Att analysera den 
upplevda relevansen 

av stressdimensioner 

arbetsinställningar för 
företagsläkare, 

primärvårdspersonal, 

psykoterapeuter och 

HRM personal. 

 

Kvantitativmetod 

Tvärsnittsdesign. 

 

627 deltagare slutförde 
frågeformuläret varav 

136 var primärvårds-

läkare och 133 

medicinläkare.  

Bortfall var 22 stycken 

och 7 stycken lämnade 
inte fullfärdig 

information på 

genustillhörighet. 

Frågeformulär som 
byggdes på kvalitativa 

forskningsresultat och 

en litteratursökning på 
frågorna om 

arbetsrelaterad 

spänning och vilka 
faktorer dess 

determinanter visar. 

 

Skillnader mellan 
läkaryrke var högre i de 

medicinska 

disciplinerna. Inget 
hinder av samarbetet 

mellan sektioner, yrkena 

för att hantera stressen 
och att förbättra hälsan 

hos läkarna. Faktorer 

som sociala relationer på 
arbetsplatsen och 

överlägsen ledarstil var 

två starka faktorer. 

Hög  

Wiederhold BK, 
Cipresso PC, 

Intervention for 

physician burnout: A 

systemic review.  

2018  

Storbritannien, 

Tyskland, Italien. 

Systematisk 
granskning i syfte till 

att identifiera 

empiriska studier med 
inriktning på att 

undersöka vilka 
interventioner som 

fungerar på läkares 

utbrändhet. 

Review 

 

  

Läkare 

Dataurval endast 

bedömd burnout med 

MBI-skala med syfte 
till att utesluta 

arbetsstress, ångest 
och depression. 

Engelska språket. 

Databaser som 

användes: 

Psycinfo, Social 

Science Citation, 
Index, Pubmed, 

Medline Web of 

Sience. 

13 studier varav endast 
fyra stycken använde 

randomiserade 

kontrollstudier. Två 
studier visade stark 

effektiv stressavlastning 
genom KBT behandling, 

var av den ena inte var 

RCT. 

Hög  

Gnerre P, Montemurro 

D, Rossi AP, et al. 

Lack of application of 

the European Work Time 

Directive: effects on 
workload, work 

satisfaction and burnout 

among Italian 

physicians.  

2017  

Italien 

Utvärdera effekterna 

av att utesluta läkare 
från EWTD lag där 

maximal arbetsvecka 

är 48 timmar och 
obligatorisk 

viloperiod. 

 

Kvantitativmetod 

Longitudinell-

design. 

1925 stycken läkare på 

olika italienska 
sjukhus deltog. 

Svarande; 43,68 % 

kvinnor och 56,32% 

män. 

Inget bortfall 

framkommer. 

Online frågeformulär, 

30 stycken frågor 
mellan okt. 2014 – feb. 

2015. Frågor o 

personlig – och 
yrkesmässigt liv att 

utvärdera stress till 

ökad arbetsbelastning. 

 

Läkare anser att 

livskvalitén är sämre. 
Hen hinner inte träna 

eller äta ordentligt pga 

av hög arbets-belastning 
som ökar risken för 

hjärt-kärlsjukdomar och 

sömnstörningar. Bristen 
på EWTD visar på 

negativa effekter på 

livskvaliteteten och 
prestationen. Svåra 

arbetsförhållanden 

påverkar vårdkvaliteten 
och på både mänskliga 

och ekonomiska villkor.  

Mellan 
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Övrig relevanta artiklar  

 

Författare, år, 

land 

Syfte  Metod 

design 

Deltagare  

Bortfall 

Datainsamling  Resultat  Kvalitet 

 

Allison Milner 

et. al 

 

The relationship 

between 

working 

conditions and 

self-rated health 

among medical 

doctors: 

evidence from 

seven waves of 

the Medicine In 

Australia 

Balancing 

Employment 

and Life 

(Mabel) survey 

 

2017 

 

Australien 

 

 

Psykosociala arbetsstress, 

som låg kontroll och höga 

krav, har visat sig påverka 

läkarnas hälsa och 

välbefinnande. 

Tvärsnittsstudier begränsar 

orsakssamband med 

psykosociala arbetsstress 

påverkan på hälsan. I denna 

studie undersöks förhållande 

longitudinellt, samtidigt 

bedöms huruvida 

förhållandet mellan 

psykosociala arbetsstress 

och hälsa är modifierat efter 

kön. 

 

Kvantitativmetod 

 

Longitudinelldesign 

 

Urval från nationell 

katalog över läkare. 

58 620 läkare i 

arbete deltog varav 

10 498 svarade 

(19% 

svarsfrekvens). Vid 

varje års bortfall 

har nya läkare 

blivit inbjudna till 

kohortstudien.  Av 

den ursprungliga 

kohorten, efter sju 

år, finns 5 227 kvar 

(52%). 

 

Datainstrument till 

mätning; Balanserat 

sysselsättning och liv 

(MABEL) 

undersökning. Självklassad 

hälsa (mätt med SF-12), 

Viktiga exponeringar 

återspeglade 

arbetsstyrning, arbetskrav, 

arbetsbalansvariabler, 

anställningsarrangemang 

och aggressivitet på 

arbetsplatsen.  

Bearbetning av data: 

longitudinella fasta och 

slumpmässiga effekter 

regressionsmodeller för att 

bedöma inom och mellan 

människors förändringar i 

hälsan. 

 

Överbelastning av 

jobbkrav, låg jobbkontroll, 

känslor av att inte belönas 

på jobbet, och obalans i 

arbetslivet var förknippade 

med högre odds för 

fattigare självvärderad 

hälsa. För kvinnliga läkare 

var arbetsarrangemang 

och obalans i arbetslivet 

förknippade med sämre 

självvärderad hälsa, 

medan arbetsrelaterad 

jobbstress var förknippade 

med sämre självbedömd 

hälsa hos manliga läkare.  

 

Hög  

 

Dewa C et-al 

 

The relationship 

between 

resident 

burnout and 

safety-related 

and 

acceptability-

related quality 

of healthcare: a 

systematic 

literature 

review 

 

 

Syftet är; Hur påverkar 

utbrändhet kvaliteten på 

vården relaterad till 

dimensionerna för acceptans 

och säkerhet? 

 

Review 

 

Översikten baseras 

på 10 artiklar. 

 

 

Flerstegs screeningprocess 

av offentligt tillgängliga 

peer-reviewed artilkar. 

Elektroniska databaser, 

Medline Current, Medline 

In-process, PsycINFO, 

Embase och Web of 

Science. 

 

Resultatet visar ökad risk 

för arbetsspänning.  Åtta 

av de 10 studierna 

fokuserade på 

patientsäkerhet. Resultaten 

tyder på att det finns 

måttlig bevisning för att 

utbrändhet är associerad 

med patientsäkerhet, dvs.  

självupplevda medicinska 

fel och suboptimal 

vård. Bevis för att 

specifika dimensioner var 

mindre av utbrändhet som 

är relaterade till acceptans, 

 

Mellan  
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2017 

 

USA, 

Nederländerna, 

Mexico 

 

dvs. kommunikation och 

vårdkvalitet med patienter. 

En koppling mellan 

patientsäkerhet och 

utbrändhet. 

 

Yasuaki Saijo et 

al. 

 

 

Job Stress 

Factors Affect 

Workplace 

Resignation and 

Burnout among 

Japanese Rural 

Physicians 

 

2018 

 

Japan 

 

Syftet är att belysa 

relationskaraktärers 

egenskaper av arbetsbörda  

och DSC faktorers, som 

inkluderar jobbkrav, 

jobbkontroll och socialt stöd 

från handledare och 

medarbetare med avsikt att 

lämna sin position liksom 

påverkan att bli utbränd. 

 

Kvantitativmetod 

 

Tvärsnittsdesign 

 

509 st. Internläkare 

och allmänläkare, 

7,7% kvinnor,  

21,6% äldre än 50 

år.  

 

Bortfall 72 %. 

Totala giltiga var 

antalet 509 stycken. 

 

Utskick av postformulär. 

 

 

17. 7% av deltagare 

saknade fullkomligdata 

pga misslyckad MAR. 

 

 

10,4% hade för avsikt att 

gå i pension, 21,8% 

bedömdes vara utbrända. 

Låg jobbkontroll är 

relaterad till både avsikt 

att avgå och till utbrändhet 

men även missnöjd till 

inkomst. Hög efterfrågan 

på arbetskraft och lågt 

stöd från medarbetare var 

relaterat till utbrändhet. 

Råd att förbättra 

arbetsstressfaktorer ffa 

jobbkontroll och inkomst. 

Förbättring av dessa 

faktorer ffa jobbkontroll, 

kan förhindra utbrändhet 

och tidig pension. 

 

Mellan  

 

Saijo, Y et al. 

 

Effekts of work 

burden, job 

strain and 

support on 

depressive 

symtoms and 

burnout among 

Japanese 

physicians 

 

2014 

 

Japan 

 

 

Studien belyser job strain 

och arbetsfaktorer påverkan 

på läkares mentala ohälsa 

och med handledare och 

medarbetares stöd har en 

skyddande effekt på deras 

mentala hälsa. 

 

Kvantitativmetod 

 

Tvärsnittsdesign  

 

494 läkare 

 

 

Bortfall 83% 

Antal män 80% 

 

Arbetsstress 

frågeställningen användes 

att utvärdera 

sysselsättningsbehov, 

jobbkontroll och support, 

Job strain = höga krav och 

låg kontroll. 

Mentala hälsa utvärderades 

utbrändhet. 

 

Hög job strain är relaterat 

till depressiva symtom och 

utbrändhet, och att högre 

socialt stöd från 

medarbetare har en 

bufferteffekt på depressiva 

symtom och utbrändhet.  

Andra faktorer som inte 

tillräckligt med 

återhämtning, lediga dagar 

relatera till utbrändhet.   

 

 

Mellan 

 

Dale, J et al. 

 

Retaining the 

general 

practitioner 

workforce in 

 

Studien syftar till att 

undersöka underliggande 

faktorer för en ökning av 

förtidspensionering och 

minskning av arbetstimmar 

samt hur dessa 

 

Kvantitativmetod 

 

Tvärsnittsdesign 

 

Kvalitativmetod 

Öppna frågor  

 

1192 läkare 

Kvinnor 44,3% 

Män 55,7% 

 

Jämn fördelning 

ålder dock med 

 

Online enkät med urval av 

frågor från andra studier, 

som är välbeprövade. 

 

Frågor om demografi, typ 

av klinik, arbetsrelaterad 

 

82% angav att de tänkte 

lämna yrket, ta en paus 

eller minskar antalet 

arbetande timmar inom 

fem år. Viktiga faktorer 

för detta visade sig vara 

 

Mellan  
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England: what 

matters to GPs? 

A cross-

sectional study 

 

2015 

 

England 

 

omständigheter kan 

minskas. 

 överrepresentation i 

åldersintervallet 

50-59 år 

moral, 

arbetstillfredsställelse, 

karriärintention samt vad 

som i så fall påverkat plan 

för karriärbyte. 

arbetsbörda (volym och 

intensitet), arbete med 

onödiga arbetsuppgifter, 

införandet av 7 dagars 

vecka och brist på 

arbetstillfredsställelse. 

Författarna tolkar att 

ytterligare faktorer var 

ökad press och stress. För 

att mildra effekten behövs 

minskning av arbetsbörda 

och administrativa 

uppgifter till förmån för 

tid för patient-

omhändertagande, mer 

flexibla arbetsvillkor och 

större autonomi för 

klinikerna. 

 

Dewa CS et al.  

 

The relationship 

between 

physician 

burnout and 

quality of 

healthcare in 

terms of safety 

and 

acceptability: a 

systematic 

review 

 

 2017 

 

Mellan östen 

Nord Amerika 

Europa 

Öst Asien 

 

 

Översikt över peer-review 

artiklar som innehåller 

utbrändhet av läkare och två 

kvalitetsomsorgdimensioner. 

Syftet / frågan: hur påverkar 

symtomen utbrändhet 

kvaliteten på vården 

relaterade till dimensioner 

för acceptans och säkerhet. 

 

Review  

 

12 artiklar 

inkluderades i 

översikten. 

 

 

2002 - 2017 

Sex elektoniska databaser, 

Medline current, Medline 

in-process, Medline epub 

före tryck, PsykoINFO, 

Embase, Web of Sience. 

 

 

Måttliga bevis på för att 

utbrändhet är kopplat till 

säkerhetsrelaterad 

vårdkvalitet 

 

Vårdrelaterad kvalitet 

visar att läkares 

utbrändhet påverkar 

hälsosjukvårdssystemet.  

 

Författarnas tolkning av 

sammanfattningen av 

översynen är att insatser 

för att minska risken för 

läkarnas utbrändhet kan 

troligen förbättra 

patientvården. 

 

 

 

Hög 
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Bilaga 6. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ 

metod 

Författare:  År:  

Bedömningskriterier  Ja  Nej  Delvis   

Syfte: Är designen relevant för att svar på frågeställningen?    

Urval: Är populationen/ undersöknings-gruppen representativ?    

Bortfall: Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till 

populationens storlek 
   

Datainsamling: Har man tagit med/diskuterat validiteten och intern 

reliabilitet? 
   

Analys: Är syftet med analysen tydlig och där de oberoende- och 

beroendevariablerna är definierade? 
   

Resultat: Kan resultatet generaliseras till annan population?    

Summa: Ja = 2, Nej = 0, Delvis = 1    

Total bedömning av kvalitet: maxpoäng 12 

Hög = 10 – 12 Mellan = 6 – 9 Låg = 1 – 5 
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Bilaga 7.  Mall för kvalitetsgranskning av systematisköversikt. 

  

Författare:  Granskningsdatum:  

År:  Artikel nr:  

Fråga  Ja  Nej  Delvis    

1.Redovisas en förutbestämd metod för genomförandet?     

2. Gjordes studieurval och dataextraktion av två oberoende 

granskare? 

    

3. Användes studiernas publikationsform som ett inklusions- / 

exklusionskriterium? 

    

4. Har de inkluderade studiernas karakteristika och resultat 

redovisats? 

    

5. Har den vetenskapliga kvaliteten hos de ingående studierna 

utvärderats och dokumenterats? 

    

6. Användes lämpliga metoder för sammanvägning av 

studiernas resultat? 

    

Summa: ”ja” 2 poäng, ”nej” 0 poäng, ”delvis” 1 poäng     

Totalbedömning av maxpoäng Hög: 10 - 12 Mellan: 6 - 9 Låg; 1 - 5 

 

 

 

 

 


