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Abstrakt 
Eriksson, E. och Nilsson, T.(2009). Attitydundersökning bland vårdtagare i 
Gävleborgs län angående en integrativ hälsomottagning. C-uppsats i Pedagogik, 
15hp. Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Högskolan i Gävle.  
 

 
Ett projekt startade 2007 i Gävleborgs län med planer på att bygga 
en integrativ hälsomottagning. Syftet med denna undersökning var 
att ta reda på vårdtagares attityd till en sådan mottagning, då 
detta var okänt. En surveyundersökning genomfördes på tre 
hälsocentraler i Gävleborgs län, en dag per hälsocentral där 
vårdtagare blev tillfrågade om de ville besvara en enkät. 
Resultatet presenteras med hjälp av tre frågor som valts ut för att 
uppfylla syftet. Dessa tre frågor besvarade om vårdtagaren 
tidigare besökt någon komplementär och 
alternativmedicinsk(KAM)-terapeut. Vad vårdtagaren i relationen 
med vårdgivare anser om att bli sedd och bemött som en helhet, 
där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer, föreställningar och 
uppfattningar om livet finns med. Samt om vårdtagaren skulle 
välja en integrativ hälsomottagning om de blev sjuka. Dessa frågor 
besvarades av 71 vårdtagare. Det framkom av denna 
undersökning att 42 procent av vårdtagarna besökt en KAM-
terapeut. I synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare 
instämde 81 procent av vårdtagarna helt i påståendet att bli sedd 
och bemött som en helhet i mötet med vårdgivare, där sådant som 
arbetsliv, livsstil, relationer, föreställningar och uppfattningar om 
livet finns med. Den sista frågan om vårdtagarna skulle välja en 
integrativ hälsomottagning vid sjukdom, svarade övervägande av 
vårdtagarna att de skulle välja en integrativ hälsomottagning. 
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En liten anekdot 

En vän till mig funderade en dag på att genomgå en behandling som inte är 

representerad i den vanliga hälsovården och ännu inte prövats enligt 

vetenskapliga metoder.  Min vän talade om för mig att behandlingen är effektiv 

för att den är vanligt förekommande i stora delar i världen och den har sina 

rötter i uråldrig tradition och kultur. Dessutom är behandlingen även naturlig och 

hjälper enligt den som behandlar mot ett stort antal åkommor.  

 

Vi kom på att ett par gemensamma bekanta till oss som gått igenom 

behandlingen, och när vi frågade berättade de om hur otroligt bra resultat 

behandlingen gav. Våra bekanta påstod även att behandlaren ser till hela 

människan och att rådfrågningen är längre än hos en traditionell doktor.  

 

Min vän frågar mig desperat, hur ska jag göra? Ska jag genomgå den här 

behandlingen som tydligen ses som alternativ eller komplementär? Vi vet väl 

tillräckligt va? Oj! säger jag - vi vänder oss till Martin Ingvar, svensk professor i 

komplementär medicin och Mats Lekander båda verksamma vid Osher Centrum 

för integrativ medicin vid Karolinska institutet så kanske vi får svar på frågan. 

Sagt och gjort, jag ilade iväg och frågade: ska min vän verkligen pröva 

behandlingen? Svaret kom snabbt och kort; nej!  

 

Vi gav upp tankarna på behandlingen men så kom vi på, vad tycker Edzard 

Ernst? Englands professor i komplementär medicin och den enda professor i 

alternativ medicin vars enda motiv är att få fram sanningen om alternativ 

medicin. Vi kollar vad han säger i boken Salvekvick och kvacksalveri. Lusläste 

boken och kom fram till att genom en sammanlagd mängd av vederhäftigt 

bevismaterial drar han och författaren Simon Singh slutsatsen: Den medicinska 

forskningen har instrument att mäta alla medicinska resultat och om forskningen 

med vetenskapliga metoder inte kan spåra de verkningar som alternativmedicin 

påstår sig ge, är förklaringen att verkningarna inte existerar eller på att de är 

försumbara. Det visar att man knappast har nytta av akupunktur, homeopati, 

kiropraktik och örtmedicin. Alternativ medicin är i stort sett ineffektiv och bör 

varken främjas eller stödjas. Inte ens ur aspekten att den ger gynnsam 

placeboeffekt. (Singh och Ernst 2008).  

Nu fick det vara nog med tanken om en alternativ eller komplementär behandling. 

Det hjälper ju inte!  Jag sa åt min vän –  nu vet jag vad som är det bästa för dig, den 

traditionella vården! Remissen som skickades för två månader sedan ger snart en tid 

för behandling… 
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1. Inledning  

 

Det finns ett projekt i Gävleborgs län med planer på att bygga upp en 

integrativ hälsomottagning som har en helhetssyn på människan. Få 

undersökningar är gjorda i Sverige om vad vårdtagare anser om den 

nuvarande hälso- och sjukvården. Stockholms läns landsting (2001) 

genomförde år 2000 en studie; Stockholmarna och den komplementära 

medicinen där befolkningens inställning till komplementär- och 

alternativmedicin (KAM) kartlades. Studien visade att 77 % av de 

tillfrågade, önskar en integrativ hälso- sjukvård (Stockholms läns 

landsting, 2008). 

 

Attityden hos vårdtagare i Gävleborgs län angående en integrativ 

hälsomottagning är i dagsläget okänt. Projektledaren Olov Dahlin och 

tillika upphovsman var i behov av hjälp med en attitydundersökning och 

studenter söktes för att delta i genomförandet. Vi valde att inrikta oss på 

vårdtagare vid tre hälsocentraler i länet. Vi kommer även att se på 

människans påverkansprocess, samt hur vi socialiseras till en attityd.  

 

  

 

 



2. Bakgrund 

 

Här följer först en introduktion till hur projektet av den integrativa 

hälsomottagningens mål ser ut och vad integrativ medicin är. Hur vi 

påverkas och socialiseras till våra attityder och hur vår traditionella hälso- 

och sjukvård ser ut följer därpå. Avslutningsvis en förklaring till KAM och 

samhällsfakta kring ämnet.  

 

Ett projekt finns i Gävleborgs län vilkets mål är att starta upp en 

Integrativ hälsomottagning. I projektet ingår en förstudie där en 

attitydundersökning utförs av grupperna; politiker, hälsoaktörer, 

vårdgivare och vårdtagare. Författarna gör en delstudie, genom att 

undersöka vårdtagares attityd till denna hälsomottagning.   

 

Projektledaren Olov Dahlin är religionsvetare vid Högskolan i Gävle. I 

samtal med författarna (2008-11-13) berättade Dahlin att den planerade 

integrativa hälsomottagningen ska vara en mottagning där traditionell- 

komplementär- och alternativ medicin ska mötas på ett respektfullt sätt. 

Det för att på bästa sätt möta vårdtagarens behov och få en helhetssyn, 

det vill säga, hänsyn tas till hela människan och dess existens. Naturen 

och trädgården ska också ingå som viktiga resurser i arbetet med 

vårdtagarna. Dessa idéer har uppkommit genom hans uppväxt1. Dahlin 

levde även med en afrikansk familj där han följde familjen i vardagslivet. 

Dahlin (2001) berättar att genom sin vistelse fick han en inblick i hur 

deras hälso- och sjukvård fungerade, det kunde vara ett möte med den 

vanliga läkaren, ett möte med en botare eller en kristen helbrägdagörare 

beroende på sjukdomens art. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dahlin växte upp på en missionsstation i Tanzania där båda föräldrarna arbetade som läkare. 
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Projektets mål kan liknas vid studien som Sundberg, Halpin, Warenmark och 

Falkenberg (2007) gjort, där integrativmedicin implementerades i befintlig 

primärvård, en mottagning där vårdtagaren med sina besvär blir bemött med en 

helhetssyn. I studien utarbetades en modell, där vårdtagaren i samförstånd med 

behandlaren framställer en behandlingsplan, se förklaringsmodell figur 1. 

 

 

Figur 1 Sundberg et al.(2007) Figur 2, s.6 

 

2.1 Integrativ medicin  

 

Integrativ medicin är ett mångdimensionellt begrepp som har avsikt att 

förena olika perspektiv på sjukdom och hälsa. Alltifrån cellulära 

verkningsmekanismer, storskaliga epidemiologiska undersökningar till 

livskvalitet och aspekter av helande, kan ingå i den integrativa medicinen 

(Carlsson & Falkenberg, 2007). 

 

Christina Doctare läkare, författare och samhällsdebattör, har undervisat i 

integrativ medicin på Karolinska Institutet. Doctare vill minska klyftorna mellan 

den traditionella och den alternativa medicinen, och har själv efter behandling 

med ayurveda blivit frisk från astma, tinnitus och tio kilos övervikt. Idag 

samarbetar hon med olika forskare kring hjärnstress. Så här skriver Christina 

Doctare om integrativ medicin: 

 

”Det är en kombination av västerländsk skolmedicin och andra alternativa och 
komplementära medicinska behandlingsmetoder. Det betyder att man tar det 
bästa av väst och det största av öst. Integrativ medicin är också ett 
förhållningssätt som handlar om helhet och sammanhang. Det är inte bara "ett 
symptom eller ett organ" som behandlas utan hela människan, med kropp och själ 
och ande. Det handlar om att leva i balans och att skapa andrum. Stress och vår 
livsstil får oss ur balans och då mår vi dåligt. Integrativ medicin strävar efter att 
återskapa hälsa och att personen själv får makt över sitt eget liv och sin egen 
hälsa. Det kallas ofta för empowerment” (Doctare, 2008). 
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I en rapport på uppdrag av Landstingförbundet (2004) nämns två 

modeller som idag ibland kallas för integrativ eller integrerad medicin. De 

två modellerna är: 

 När behörig hälso- och sjukvårdspersonal utövar metoder för hälso- 

och sjukvård som inte ingår i respektive grundutbildning och kallas 

komplementärbehandlingar. 

 Nära samarbete sker under samma tak mellan behörig personal och 

obehöriga komplementära yrkesutövare. 

 

Carlsson och Falkenberg (2007) anser att inom integrativ medicin ses 

vårdtagaren som en samarbetspartner och förutsätts vara delaktig i processen 

för en förändring. Vårdtagaren inbjuds att ta ett aktivt ansvar för sin hälsa och 

sitt helande. Vidare menar Carlsson och Falkenberg att den integrativa medicinen 

kombinerar de salutogena2 och patogenetiska3 perspektiven och att 

utgångspunkten i integrativ medicin är att stärka faktorerna som bygger hälsa i 

samverkan med den enskilda vårdtagaren själv.  

 

Enligt Antonovsky (1991) är salutogenes ett begrepp som ger en 

helhetssyn på människan. En helhetssyn som förklarar en människas 

ursprung där känslan av sammanhang (KASAM) det vill säga det vi 

upplever i tillvaron som meningsfullt, begripligt och hanterbart, är viktigt 

när det gäller vår hälsa. En stark känsla av sammanhang ger större 

motståndskraft när det gäller att bibehålla god hälsa och tvärtom ett 

svagt KASAM ger mindre motståndskraft. Ett patogenetiskt perspektiv är 

att lindra och bota sjukdom som uppstått.  

 

Enligt socialstyrelsen är hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett 

förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan, med 

grundsynen att människor kan ta ett eget ansvar för sin hälsa och med en 

                                                 
2 Känsla av sammanhang (KASAM) de hälsobringande faktorernas ursprung 
(Antonovsky 1991). 
 
3 Patogenes är beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom  
(Antonovsky 1991). 
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ambition att förstå vad det är som gör att människor kan hålla sig friska 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

När det gäller hälsofrämjande arbete är det viktigt att ge individer en 

grund för att fatta beslut som avser den egna livsstilen, utifrån eget 

kunnande och förståelse av muntlig och skriftlig information, samt den 

egna bedömningen av olika hälsobudskap (Svedberg, Svensson & 

Kindeberg, 2001). Även Medin och Alexandersson (2000) som refererar 

till WHO, menar att syftet med hälsofrämjande arbete är att stödja den 

personliga och sociala utvecklingen genom att ge information, 

hälsoutbildning och kunskap som ökar individens möjlighet att råda över 

tillvaron på olika strukturella nivåer. 

 

2.2 Påverkan, Socialisering och Attityder  

 

Hur vi tänker och förhåller oss till hälso- och sjukvården i samhället 

påverkas av vad vi som människor har för attityder.  

 

Stensmo (1994) menar att människan är en kulturvarelse där hennes 

känslor, tankar och handlingar påverkas av sammanhanget hon lever i 

och för att förstå en människas mentalitet är det viktigt att veta något om 

hennes tidigare sociala kontext. Vilken ger lärdom och som kommer att 

prägla henne som människa. Mönstret för inlärning är den kultur man 

föds in i, där man som barn är novis och måste vägledas in i kulturen av 

en vuxen. Stensmo kallar denna vägledningsprocess socialisation. Även 

vuxna är noviser i nya sammanhang och behöver vägledas av andra som 

till exempel när man börjar en ny utbildning, får ett nytt arbete eller 

flyttar till ett annat land.  

 

Angelöw och Jonsson (2000) förklarar socialisation som en livslång 

process där påverkan från den vuxna generationen till dem som ännu inte 

är mogna för ett liv i samhället sker. Den livslånga socialisationen kan 

beskrivas som en överföring av värderingar, attityder, beteenden och 

kunskaper som äger rum från individ till individ och olika grupper i 

samhället. Socialisation besvaras med frågor som; hur socialisation sker, 
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hur samhället påverkar människors sätt att vara, vilka olika metoder som 

används i socialisation och vad som lärs in genom socialisationsprocessen. 

Vidare menar Angelöw och Jonsson att socialisering och internalisering är 

att individen ”lärs in” och integreras i samhällets normer och värderingar. 

Socialiseringsprocessen påvisar både kontinuitet och de förändringar som 

inträffar i samhället, vilket kan innebära att överföringen av normer och 

värderingar ser annorlunda ut från generation till generation. 

 

Tamm (1983) menar att vi lever i en social och kulturell värld av idéer, 

tankar, åsikter och värderingar, från flera håll riktas mot oss en ständig 

ström av påverkan. Som ett resultat av påverkan utvecklas våra attityder. 

En attityd är inte något vi föds med utan något som uppstår, utvecklas 

och förändras under hela livet.  Den tidigaste attitydpåverkan härstammar 

från hemmiljön, och förstärks även genom det inflytande som skolor och 

andra viktiga auktoritetspersoner utövar. Attityder har inte en individuell 

historia utan även en kollektiv.  

 

Ajzen (1988) anser att attityder och personliga drag är en inneboende 

läggning där det enskilda svaret kan vara individens eget yttrande, det 

kan vara samlat från vänner eller umgängeskrets och det kan vara 

baserat på direkt observation. Om attityder beskrivs som ett flöde vilket 

kommer spontant från det vi tror på, så är syftet och handlandet ett sätt 

att uttrycka sin attityd. En brist på konsekvent beteende är ett förvirrande 

problem för den personliga karaktären. Personen ifråga kan ena stunden 

vara välvillig till en händelse för att i nästa stund ändra sig och bli negativ 

till händelsen. Vidare skriver Ajzen att Theory of reasond action (TRA), 

visar att grundprincipen som regel är att vårt beteende är välvilligt till 

saker och människor vi gillar och visar motvilja till saker och människor vi 

inte gillar (ibid.). TRA kan användas till att förutsäga, förklara och 

påverka mänskligt beteende (Ajzen & Fishbein, 1980). 

 

Enligt Tamm (1983) kan attityder betecknas som påverkansprodukter och 

är inga enkla inställningar eller tankesätt. Svedberg, Svensson och 

Kindeberg (2001) beskriver att kunskap, attityd och beteende är ett sätt 

att hjälpa människan att utvecklas. 
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2.3 Traditionell hälso- och sjukvård/Skolmedicin 

 

Sing och Ernst (2008) skriver att Kliniska prövningar är en betydelsefull 

faktor för läkaren som väljer behandling för en patient och spelar av den 

orsaken en viktig roll i den inriktningen som kallas evidensbaserad 

medicin (EBM). EBM handlar om att välja den bästa möjliga medicinska 

behandlingen på grundval av bästa möjliga tillgängliga underlag. EBM har 

gett stora kunskaper om säkra vacciner och antibiotika mot olika 

sjukdomar, genom bevismaterial från kliniska prövningar och andra 

vetenskapliga studier. Vaccinationsbruket startade strax före sekelskiftet 

1800 och antiseptiska metoder inom kirurgin infördes i mitten av 1860-

talet. Förutan den evidensbaserade medicinen skulle troligen de allra 

bästa behandlingarna förbises och i stället skulle de mediokra, de lite 

ogynnsammare, de meningslösa eller till och med skadliga kurer 

användas och med det göra patienternas lidanden större. Den medicinska 

gruppen av experter är överens om att EBM är nyckeln till effektiv 

sjukvård.  

 

Enligt Sveriges Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) beslutar 

Socialstyrelsen vilken hälso- och sjukvård som skall utgöra rikssjukvård.  

Socialstyrelsen är en nationell expert- och tillsynsmyndighet för hälso- 

och sjukvård och arbetar på uppdrag av regeringen med frågor som berör 

hälsa och sjukvård från ett helhetsperspektiv. Helhetssyn är en av flera 

viktiga faktorer som bidrar till att vård och omsorg lever upp till kraven på 

hög säkerhet och kvalitet.  

 
På Riksdagens webbplats skrivs det vidare att vården och behandlingen 

skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samförstånd med 

patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett lämpligt 

sätt. 3a § säger att när det finns flera behandlingsalternativ som 

överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet skall patienten 

erbjudas möjlighet att välja det alternativ som patienten föredrar. Enligt 7 

§ ska Landstinget och 20 § Kommunen planera sin hälso- och sjukvård 

med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård. Hälso- 
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sjukvårdslagen (HSL) revideras genom åren (Sveriges Hälso- och 

sjukvårdslag 1982:763).  

 

I Dahlins projekt i Gävleborgs län ingick en föreläsningsserie om 

integrativ medicin och samverkan, under hösten 2008. I 

föreläsningsserien ingick stressforskare Peter Währborg, som är 

intresserad av samspelet mellan kropp och själ och menar att den 

traditionella hälso- och sjukvård som i dag bedrivs på sjukhus kan liknas 

vid en bilverkstad, vi kan komma och få något ”lagat” i kroppen. Vidare 

informerade han att det i 80 % av våra sjukdomar idag, inte finns någon 

undervisning i Sverige (Währborg). 

 

I en studie gjord av Elder, Hustedde, Rakel, och Joyce (2008) där 

läkarstuderande varit med i projekt där komplementär och alternativ 

medicin ingått i studierna, visar resultatet att de studerande upplever sig 

fått bredare kunskap och med det höjd professionalism. Studenterna 

besvarade i undersökningen hur projektet hade påverkat dem. De 

svarade att projektet hade hjälpt till med att öka perspektivet på hälsa 

och sjukdom samt förbättrat kommunikationen med patienten. Även 

egenvård, känslan av kompetens och arbetstillfredsställelse, höjdes, 

enligt studenterna (ibid.). Enligt Doctare (2007) har man i USA skolor där 

man undervisar läkarstudenter i integrativ medicin och det efterfrågas 

både av studenterna och vårdtagarna. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2002) är svensken allmänt nöjd med den 

traditionella vården, när de väl får vård. Två punkter som det dock finns 

kritik på är: tillgänglighet och bemötandet.  Enligt Carlsson och 

Falkenberg (2007) kan tillgänglighet omfatta två olika svårigheter. 

Svårigheten att ens komma fram till vårdcentralen och att det finns 

vårdtagare som tvingas vänta månader eller år på operation. När det 

gäller bemötandet mellan vårdtagare och behandlare anses det att ett för 

kort bemötande utan tillräcklig information kan förstärka oron och rädslan 

inför en diagnos. Det i sin tur fördröjer tiden det tar att bli frisk. Den som 

har råd och möjlighet kan söka alternativ och komplementär medicin, om 

inte den traditionella vården har något att erbjuda som tilltalar. Carlsson 
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och Falkenberg skriver vidare att de faktorer som vårdtagarna nämner 

som viktiga orsaker till att de väljer alternativ och komplementär medicin 

är att vården anpassas till individen. Behandlaren möter individen med 

uppmärksamhet och tillräckligt med tid och vårdtagaren blir inte 

behandlad som en i raden utan med lugn och ro för den hon/han är. Att 

det ofta går snabbare att få tid hos en alternativ och komplementär 

behandlare är också en viktig orsak. 

 

Skolmedicin är den vetenskapligt inrättade medicin som lärs ut vid 

universitet och högskolor. Termen ställs ofta i motsats till icke-

vetenskaplig, det vill säga alternativ medicin och folkmedicin. Termen 

skolmedicin används nästan enbart av företrädare för alternativ medicin 

(Nationalencyklopedin, 2008). 

 

 

2.4 Komplementär och alternativmedicin (KAM) 

 

Det råder ingen total samstämmighet om vad som är att beteckna som 

komplementär- och alternativmedicin. Begreppen är relativa och innehållet 

föränderligt. Nedan beskrivs, utan värderingar, de mest vedertagna 

definitionerna. 

 

I komplementär medicin räknas metoder som utövas i samverkan med den 

traditionella sjukvården som till exempel, naprapati och akupunktur (Karolinska 

institutet, 2008). Enligt Carlsson och Falkenberg (2007) är naturläkemedel och 

taktil massage ett komplement till den traditionella sjukvården (ibid.). 

  

Alternativmedicin används istället för eller ersätter den traditionella 

vården (National Center for Complementary and Alternative Medicine 

2008-09-18). Begreppet alternativmedicin avsåg från början allt som låg 

utanför den traditionella sjukvården. Idag handlar det mer om metoder 

som exempelvis healing och kristallterapi (Karolinska Institutet 2008-12-

10). De alternativmedicinska metoder som utnyttjas mest i Sverige 

uppges vara akupunktur, healing, homeopati och zonterapi 

(Nationalencyklopedin, 2008).  
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Komplementär och alternativ medicin kan utövas utan legitimation men 

omfattas inte av Socialstyrelsens tillsyn. Den som söker till alternativa och 

komplementära terapeuter kan därför inte vända sig till socialstyrelsen 

om något gått fel eller om han eller hon blir skadad. Den som vill anmäla 

behandlaren får istället vända sig till polis eller åklagarmyndighet. 

Socialstyrelsen kan förbjuda verksamheten helt eller delvis om 

behandlaren blir dömd (Carlsson & Falkenberg, 2007).  

 

Enligt WHO tillhör inte komplementär och alternativ medicin den traditionella och 

uråldriga medicinen och är därför inte integrerad i nationella hälso- och 

sjukvårdssystemet. Vidare beskriver The Cochrane Collaboration4 komplementär 

och alternativmedicin som ”alla de former av hälso- och sjukvård som i ett visst 

samhälle eller i en viss kultur under en viss historisk period existerar och det i 

huvudsak, utanför det politiskt dominerande hälso- och sjukvårdsystemet”  

(Landstingsstyrelsen, 2009).  
 

I Sverige finns flera exempel på hur komplementära och alternativa 

behandlingsmetoder5 används i kombination med traditionell vård och i 

integrerad behandlingsmodell. Nedan följer fyra sådana verksamheter 

vilka tillämpar komplementär medicin i teori och praktik och som kort 

beskrivs;  

 

• Geriatrik Sahlgrenska: En avdelning på ett universitetssjukhus i Göteborg . 

Inriktat på komplementära behandlingsmetoder vid främst smärta och 

åldersrelaterade problem. Komplementära behandlingsmetoder: akupunktur 

taktil stimulering TENS och qigong. 

 

• Institutet för psykosomatisk medicin i Hultafors: Ett privat institut med en 

integrerad modell för vård och behandling av psykosomatiska problem.  

                                                 
4 Systematiska sammanställningar av alla relevanta randomiserade kontrollerade undersökningar 
inom hälsovården (wikipedia 2009).  
5Se bilaga 4 
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Komplementära behandlingsmetoder och pedagogik/terapi: uttryckande 

konstterapi, massörer med olika inriktningar, zonterapi, Feldenkreispedagogik, 

naprapati, shiatzuterapi, och akupunktur. 

 

• S:t Görans Smärtklinik: En smärtklinik på ett större sjukhus i Stockholm  

Komplementära behandlingsmetoder/terapi: dans och musikterapi, qigong, 

massörer med olika inriktningar, akupunktur, och TENS.  

 

• Vidarkliniken i Järna: Enligt Carlsson och Falkenberg (2007) Sveriges 

enda integrativa sjukhus (ibid.). Ett privat sjukhus inriktat på 

antroposofisk medicin som inriktar sig på cancervård och rehabilitering, 

utmattningssyndrom, fibromyalgi och olika kroniska sjukdomar. 

Komplementära behandlingsmetoder/terapier: massage, fysikaliska 

behandlingar, uttryckande konstterapi, dans och musikterapi och annat 

enligt individuellt utformade behandlingsplaner (Landstingsförbundet,  

2008). 

 

2.5 Samhällsfakta  

 

I ett förslag till regeringen (Motion 2008/09:Ub446) visar dagens höga ohälsotal 

634 000 långtidssjukskrivna eller med aktivitetsersättning till en kostnad av 106 

miljarder kronor årligen, att de strategier som hitintills använts inte är effektiva 

och är politiskt ohållbara. Vårt svenska sjukvårdssystem bygger av tradition på 

ett patogenetiskt perspektiv, alltså vad som skapar sjukdom. Därför föreslås att 

ett med skolmedicinen integrativt förhållningssätt till annan och ny kunskap om 

vad som är hälsobringande och ger välbefinnande granskas. Riktade 

forskningsansatser som opartiskt belyser konceptet med integrativ medicin bör 

ske och det inför ställningstagande till möjliga tillämpningar i framtidens hälso- 

och sjukvård i vårt land liksom i andra länder. Vidare (motion 2008/09:Sk324) 

nämns att Världshälsoorganisationen (WHO) har en omfattande policy och 

strategi, vilken till en del utvecklats vid Centrum för studier för 

komplementärmedicin vid Karolinska Institutet. Där uppmanar man nu i kraftfulla 

resolutioner medlemsländerna att försöka integrera den komplementära 

medicinen med skolmedicinen. Det för att skapa en synergi mellan de alltmer 

begränsade resurserna som fördelas till hälso- och sjukvård. Många europeiska 
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länder har redan anammat detta koncept och har integrerat olika komplementära 

behandlingsmetoder i den offentligt finansierade sjukvården (Socialstyrelsen, 

2008).  

 

Ben-Arye, Frenkel, Klein och Scharf (2007) visar att år 1997 uppmärksammade 

National Center for Complementary and Alternative Medicine i USA en skiftning i 

relationerna mellan traditionell hälsovård och KAM vilket innebar en ökad 

tolerans för och en dialog mellan de olika paradigmerna. År 2001- 2002 föreslogs 

en integrering av KAM i Nord Amerika, Europa och Australien. I Kina, Indien och 

Kuba har KAM använts i decennier och ökat i omfattning.  

 

År 2005 donerades 43 miljoner kronor till Karolinska Institutet (KI) av makarna 

Osher för en finansiering till forskning och utveckling av alternativa och 

komplementära behandlingsmetoder tillsammans med skolmedicinen. Det som 

idag kallas integrativ medicin (Doctare, 2007). Martin Ingvar är sedan 1 maj 

2007 professor i integrativ medicin och leder forskningsverksamheten vid Osher 

centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet (Karolinska Institutet, 

2009).  
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3. Problemformulering, Syfte och frågeställningar 

 

Enligt Socialstyrelsen finns det få undersökningar om vad vårdtagare 

anser om komplementär och alternativ medicin. Mot den bakgrunden är 

ett projekt igångsatt i Gävleborgs län. Målet är att bygga upp en 

Integrativ hälsomottagning där traditionell- och komplementär medicin 

ska mötas på ett respektfullt sätt för att på bästa sätt möta vårdtagarens 

behov. Den integrativa medicinen kombinerar de salutogena och 

patogenetiska perspektiven och utgångspunkten i integrativ medicin är att 

stärka faktorerna som bygger hälsa i samverkan med den enskilda 

patienten själv. Enligt socialstyrelsen är vårdtagare allmänt nöjda med 

den traditionella hälso- och sjukvården. Vårdtagare använder sig dock av 

alternativa och komplementära behandlingar när de anser att de inte får 

den vård de önskar eller ser den traditionella vården som otillräcklig. Den 

traditionella vården bygger av tradition på ett patogenetiskt perspektiv, 

alltså vad som skapar sjukdom. Syftet med denna undersökning är att ta 

reda på vad vårdtagare i Gävleborgs län har för attityd till en planerad 

integrativ hälsomottagning. Att med följande frågeställningar få svar på 

syftet. 

 Har vårdtagarna själva sökt vård hos komplementär- och 

alternativmedicinska behandlare? 

 Anser vårdtagarna det viktigt för sitt tillfrisknande, att bli sedd och 

bemött som en helhet av vårdgivaren? 

 Om det fanns en Integrativ hälsomottagning, skulle vårdtagarna 

söka sig dit? 

 Finns det skillnader mellan kön och ålder? 
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4. Metod 

 

Nedan följer en redogörelse av hur undersökningen gått till. Därefter 

presenteras vilket urval, datainsamlingsmetod och data analys som 

använts. Avslutningsvis redogörs validitet och reliabilitet.  

 

En surveyundersökning har genomförts för att kartlägga vårdtagares 

attityder till en integrativ hälsomottagning i Gävleborgs län. Enligt Bell 

(2000) syftar surveyundersökning till att få ett representativt urval av 

populationen. Samma frågor ställs till respondenterna som ska besvaras 

under så lika villkor som möjligt. Detta görs för att kunna jämföra svaren, 

det vill säga för att redogöra skillnader och likheter. Enkäter har använts i 

denna studie. Vilket är en bra metod som på ett snabbt och relativt billigt 

sätt samlar in information.  

 

4.1 Urval   

 

Ett selektivt val gjordes där målgruppen var vårdtagare på tre 

hälsocentraler i Gävleborgs län. Med undantag av barn tillfrågades 

samtliga vårdtagare som besökte hälsocentralerna om de ville delta och 

besvara enkäten. Hälsocentralerna valdes av projektledaren Olov Dahlin. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod och forskningsetiska principer 

 

Genomförandet av attitydundersökningen var i början tänkt som en kartläggning 

med strukturerad intervju. Det vill säga en enkät som besvarades av vårdtagare 

men fylldes i av oss författare. Vilket senare ansågs för tidskrävande då ett stort 

antal respondenter krävdes. Nästa idé blev istället att författarna skulle lägga ut 

enkäter på olika hälsocentraler där vårdtagarna själva fick lägga ner de 

besvarade enkäterna i hänvisad låda. Metoden som valdes av projektledaren, var 

att författarna delade ut enkäterna på hälsocentralerna där vårdtagarna själva 

fyllde i och sedan lämnade enkäten åter. Enkätfrågorna till 

attitydundersökningen utformades av projektledaren se bilaga 2, de bestod av 

ett försättsblad där projektet presenterades med en kort beskrivning av vad 
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integrativ medicin/vård är, se bilaga 1. Där efter följde 16 frågor i enkäten som 

var indelade i fyra huvudrubriker, se bilaga 2 dessa var  

 Rubrik 1 Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativ medicin 

(KAM)  

 Rubrik 2 Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM  

 Rubrik 3 Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare 

 Rubrik 4 En integrativ hälsomottagning 

 

I denna undersökning har tre frågor valts ut av författarna, dessa är frågorna 
nummer 5, 8 och 16. 
 

Fråga 5 med rubrik 1, och frågan; Har du själv sökt vård hos någon KAM- 

terapeut? Med fyra kryssalternativ, aldrig, 1-3 gånger, 4-10 gånger, mer än 10 

gånger även med utrymme för kommentar.  

  

Fråga 8 med rubrik 2, vilken också bestod av ett antal påståenden, och frågan; 

vad vårdtagaren anser är av avgörande betydelse för tillfrisknande. Det fanns 

fem kryssalternativ, Tar helt avstånd, Tar avstånd i någon mån, Vet ej, 

Instämmer i någon mån, Instämmer helt. Vi valde följande påstående, Att jag 

blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer, 

föreställningar och uppfattningar om livet finns med, därför att en helhetssyn på 

människan är grundläggande i den integrativa vården. Utrymme fanns även för 

vårdtagaren att kommentera om det fanns andra viktiga saker i relationen 

mellan vårdtagare och vårdgivare.  

 

Fråga nummer 16 med rubrik 4 och frågan; Om det fanns en integrativ 

hälsomottagning skulle du välja att använda den när du blev sjuk? Med fem 

kryssalternativ, Aldrig, Då och då, Ofta, Alltid, Vet inte. Det fanns även plats för 

kommentar. Dessa tre frågor valdes för att besvara frågeställningarna och 

uppfylla syftet.  

  

Datainsamlingen bedrevs under tre dagar på tre olika hälsocentraler, en dag per  

hälsocentral. Författarna delade ut enkäten till vårdtagare och informerade 

samtidigt om de etiska forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet, 2008-12-19) där 

Informationskravet är att informera vårdtagaren om studiens syfte och om 
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intresse fanns att besvara enkäten. I Samtyckeskravet har vårdtagaren själv rätt 

att bestämma över sin medverkan och kan när som helst avbryta sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet innebar att vårdtagaren inte kan identifieras 

på grund av att frågeställningen gjordes så att den inte kan kopplas till enskild 

person, och materialet förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. I Nyttjandekravet informerades vårdtagarna om att författarna endast 

avsåg använda uppgifterna i studiens syfte och att studien publiceras i DIVA, 

vilket är ett e- publiceringssystem vid högskolan i Gävle. Författarna fanns 

tillgängliga för eventuella frågor. När respondenten besvarat enkäten, lämnades 

den åter till författarna. För vårdtagare som av olika skäl valde att inte besvara 

enkäten på plats, fick med sig enkäten och ett frankerat kuvert. Det för att 

kunna besvara enkäten vid senare tillfälle och sedan skicka den till 

projektledaren där författarna senare hämtade enkäterna. Med sig fick de även 

ett missivbrev se bilaga 3, där de informerades om de forskningsetiska 

principerna.  

 

De olika frågeställningarna i enkäten omfattade många områden. De var 

för att nämna några; frågor som berörde hur ofta det kommunala badet 

besökts, ekonomiska aspekter, inställning till kulturhuvudstad, och frågor 

kring kretsloppstänkande. 

 

4.3 Data analys  

 

En statistisk analys utfördes i Microsoft Excel. Kodning gjordes i form av att 

respondenterna i de olika åldersgrupperna tilldelades ett nummer från 1 till 9, så 

att svaren kunde sammankopplas till rätt kön och åldersgrupp. Detta gjordes för 

att kunna jämföra och påvisa skillnader mellan kön och ålder. Diagram valdes för 

att det är lätt överskådligt. Y- axeln visar antalet svar, ej antal personer, detta 

gjordes för att diagrammen blev lättare att tolka. Enkätfrågorna utformades av 

projektledaren. Tre frågor valdes till denna studie.  

 

Fråga 5 se bilaga 2, s. 2, där ville vi få reda på om vårdtagare besökt en 

KAM- terapeut vid något tillfälle, inte hur många gånger, därför valdes 

endast ja och nej alternativ. 
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Fråga 8 se bilaga 2, s 3, med fyra påståenden och fem svarsalternativ. En 

ledande fråga där ingen respondent skulle svara att de helt tar avstånd. I 

denna fråga valdes ett påstående, detta handlar om att bli sedd och 

bemött som en helhet. Just detta påstående valdes för att en integrativ 

hälsomottagning belyser helhetssyn och bemötande. 

 

Fråga 16 se bilaga 2, s 5, frågan lyder om respondenterna skulle välja att 

använda en integrativ hälsomottagning om de blev sjuka och består av 

fem svars alternativ med kryssvar. Detta är frågan som är av mest 

intresse för denna studie, då denna ger ett direkt svar på hela 

attitydundersökningens syfte/mål. Samtliga tre frågor gav utrymme till 

kommentarer. 

 

4.4 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet är att mäta vad som avses att mäta (Trost 2001). Viktigt är då 

att frågeställningen stämmer överens med det man vill mäta. I denna 

undersökning var det vårdtagares attityd till en integrativ 

hälsomottagning som avsåg att mätas. För att få validitet i denna 

undersökning har författarna valt ut adekvata frågor som ska besvara 

syftet. Reliabilitet eller tillförlitlighet, där menas att en mätning är stabil 

och inte utsatt för t.ex. slumpmässiga faktorer (Trost 2001). Reliabiliteten 

avgörs också av hur man mäter och hur noggrann man är vid 

bearbetningen av den insamlade informationen (ibid.). I denna 

undersökning fick alla respondenter likadana frågor att besvara under 

snarlika förhållanden. Skillnaderna var hur de olika hälsocentralerna såg 

ut, hur den kulturella mångfalden bland vårdtagarna varierade och att en 

del vårdtagare valde att med svarskuvert besvara enkäten vid senare 

tillfälle. Trost (2001) menar att detaljer kan variera praktiskt taget i det 

oändliga och då blir svarssituationen aldrig standardiserad i hög 

omfattning. En standardiserad enkätundersökning är en undersökning 

som är likadan för alla och med få variationer, det för att få högre 

reliabilitet (ibid.).  Reliabiliteten i denna undersökning anser vi blev god 

för att förhållandena var likartade och att det höjer trovärdigheten. Dock 

sänktes reliabiliteten något beroende på att ämnet integrativ medicin 
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uppfattades som svårt att förstå av vissa vårdtagare. Tillförlitligheten 

sänks när människor inte riktigt förstår ämnet. Med en sänkt reliabilitet 

sänks även validiteten. 
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5. Resultat  

 

Studien syftade till att ta reda på vårdtagares attityd till en integrativ  

hälsomottagning. Totalt tillfrågades 157 vårdtagare, 33 stycken av dem avböjde. 

Av dem som besvarade enkäterna var det 44 kvinnor (62%) och 27 män (38%) 

Enkäten bestod av 16 frågor, varav tre valdes för att besvara frågeställningarna.  

  

5.1 Bortfall  

 

Totalt lämnades 124 stycken enkäter ut varav 53 lämnades med ett svarskuvert. 

78 stycken inkom. 71 enkäter besvarades direkt på hälsocentralerna, varav 65 

besvarades fullständigt, med ett internt bortfall på 6 stycken. Av de 53 som 

delades ut med kuvert besvarades 7 stycken, där 6 stycken besvarades 

fullständigt, med 1 internt bortfall. Det externa bortfallet inklusive kuverten, är 

52 stycken. Den totala svarsfrekvensen blev 57 procent och ett bortfall på 43 

procent.  

 

 

5.2 Sammanställning 

 

Nedan följer en presentation av resultaten i form av diagram med förklarande 

text. 

 

Fråga 5  

Handlade om synen på och erfarenhet av komplementär och alternativmedicin 

och besvarade frågan om vårdtagaren sökt vård hos någon KAM-terapeut. Det 

fanns fyra svarsalternativ på frågan. Aldrig, 1-3 ggr, 4-10 ggr, mer än 10 ggr. 

Vårt intresse låg i att se om vårdtagaren någon gång sökt vård hos KAM-

terapeut. För att besvara vår frågeställning valde vi att enbart visa ja och nej 

alternativ i diagrammet nedan där även ålder och köns indelning finns med.   
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Har du själv sökt vård hos någon KAM-terapeut
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Figur 2. 

 

Av kvinnorna svarade 54 procent nej och 46 procent ja. Den största skillnaden i 

svaren kan ses i åldersgruppen 20-29 år. I denna åldersgrupp uppger hela 83 

procent att de ej sökt vård hos någon KAM-terapeut. 
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Figur 3. 
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Av männen svarade 63 procent nej och 37 procent ja. Den största skillnaden i 

svaren kan ses i åldersgruppen 50-59 år där 71 procent svarade att de inte sökt 

vård hos någon KAM-terapeut. 

 

Det framkommer i figur 2 och figur 3 att fler kvinnor än män har sökt vård hos 

någon KAM-terapeut och då framförallt i åldersgruppen 50-59 år. Motsvarande 

åldersgrupp hos männen påvisar tvärtom att övervägande antal inte har sökt 

vård hos någon KAM-terapeut.  

 

Totalt svarade 58 procent av kvinnor och männen nej och 42 procent ja på 

frågan: Har du själv sökt vård hos någon KAM-terapeut? 

 

I denna fråga fanns utrymme för kommentarer för respondenterna, två 

respondenter svarade så här;    

                         

                         ”i förebyggande syfte – självinvestering” 

                      ”gått till akupunktör med remiss från läkaren” 

 

 

 

Fråga 8 

Handlade om synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare. Det fanns 

fyra påståenden där respondenten skulle svara på vad de ansåg ha en avgörande 

betydelse för tillfrisknande. Ett av dessa valdes ut för att besvara vårt syfte. 

Påståendet som valdes; om vårdtagaren tycker det är viktigt att bli sedd och 

bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, relationer, 

föreställningar och uppfattningar om livet finns med. Det fanns fem 

svarsalternativ i denna fråga. Tar helt avstånd, Tar avstånd i någon mån, Vet ej, 

Instämmer i någon mån, Instämmer helt. 
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Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, 
relationer, föreställningar och uppfattningar om livet finns med
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Figur 4. 

 

Av kvinnorna var det ingen som svarade Tar helt avstånd eller Tar avstånd i 

någon mån, 5 procent svarade Vet ej, 11 procent att de Instämmer i någon mån, 

84 procent att de Instämmer helt.  
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Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, livsstil, 
relationer, föreställningar och uppfattningar om livet finns med
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Figur 5. 

 

Av männen var det ingen som svarade Tar helt avstånd, 4 procent svarade Tar 

avstånd i någon mån, 4 procent vet ej, 18 procent att de Instämmer i någon 

mån, 74 procent att de Instämmer helt.  

 

Det framkom att 81 procent av både kvinnor och män Instämmer helt i 

påståendet: Att jag blir sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, 

livsstil, relationer, föreställningar och uppfattningar om livet finns med, 14 

procent Instämmer i någon mån, 4 procent Vet ej, 1 procent Tar avstånd i någon 

mån, och ingen svarade Tar helt avstånd från påståendet. Resultatet visar att 

respondenterna ansåg att påståendet är relevant i relationen mellan vårdtagare 

och vårdgivare. I diagrammet är åldersgrupperna förhållandevis jämnt fördelade 

vad gäller svarsalternativet Instämmer helt.  

 

I denna fråga kunde respondenten lämna kommentarer om det fanns andra 

viktiga saker i relationen mellan vårdtagare och vårdgivare. Några av 

kommentarerna var;   

                                    ”öppenhet, tillit”, ”integritet” 

                                  ”slippa byta läkare varje gång”, 

                             ”att få ha samma läkare, det är ej så idag” 

 22



Fråga 16  

Handlade om en planerad integrativ hälsomottagning i Gävleborgs län och 

besvarade frågan; om det fanns en integrativ hälsomottagning skulle du välja att 

använda den om du blev sjuk? Frågan har fem svars alternativ, Aldrig, Då och 

då, Ofta, Alltid, Vet inte. 

 

Om det fanns en integrativ hälsomottagning skulle du välja att använda den när du blev sjuk?
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Figur 6. 

Av kvinnorna svarade 5 procent Aldrig, 36 procent Då och då, 27 procent Ofta, 9 

procent Alltid, 23 procent Vet inte.  
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Om det fanns en integrativ hälsomottagning skulle du välja att använda den när du blev sjuk?
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Figur 7. 

 

Av männen svarade 15 procent Aldrig, 33 procent Då och då, 22 procent Ofta, 

ingen svarade på svarsalternativet Alltid, 30 procent svarade Vet inte.  

Totalt svarade 35 procent av männen och kvinnorna Då och då, 25 procent Vet 

inte, 25 procent Ofta, 9 procent Aldrig, 6 procent Alltid. 

Även i denna fråga fanns utrymme för kommentarer, en del respondenter 

svarade så här;  

                     ”beror på kostnad och typ av besvär”, ”beror på tillgängligheten”         

                       ”beroende på sjukdomens art och för att det är för kort tid på                

                        hälsocentralen till varje patient”                  

                       ”eftersom traditionell vård endast behandlar symtom” 

  

en respondent som svarade aldrig gav denna kommentar,  

        ”fram för fri vård för oss som byggt detta land” 
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6. Diskussion  

 

Nedan följer diskussion och slutsatser som behandlar den genomförda 

studien samt förslag och strategier inför framtida forskning. 

 

Vi anser att syftet och frågeställningarna har besvarats i undersökningen. 

Syftet med denna studie var att få reda på vad vårdtagare i Gävleborgs 

län har för attityd angående en integrativ hälsomottagning. 

Undersökningen visade att både kvinnor och män har sökt vård hos någon 

KAM-terapeut men fördelningen är olika beroende på kön och ålder. Hos 

männen är fördelningen bland åldrarna relativt jämn jämfört med 

kvinnorna där åldersgrupperna 40-49 år och 50-59 år i större 

utsträckning sökt vård hos någon KAM-terapeut. I åldersgrupperna 60-69 

år och 70-79 år är det istället fler män som sökt vård hos någon KAM-

terapeut. Övervägande av respondenterna instämmer helt i att det är 

viktigt att bli sedd och bemött som en helhet där sådant som arbetsliv, 

livsstil, relationer, föreställningar och uppfattningar om livet finns med. 

Om det fanns en integrativ hälsomottagning var respondenterna 

övervägande positiva till att besöka denna hälsomottagning. 

Undersökningen visade även att fler kvinnor än män skulle besöka den 

integrativa hälsomottagningen. 

 

6.1 Metod diskussion  

 

Att använda enkät som datainsamlingsmetod i denna attitydundersökning 

fungerade bra. Av de 157 vårdtagare som tillfrågades var det bara 33 

stycken som helt avböjde att besvara enkäten. Av dem som avböjde 

angavs tidsbrist som orsak samt att de inte hade glasögonen med sig. Vi 

kunde då erbjuda ett svarskuvert att ta med för att besvara enkäten vid 

ett senare tillfälle. Tyvärr gjorde denna möjlighet att svarsfrekvensen blev 

låg, bortfallet blev hela 46 av 53 med svarskuvert. Enkätens frågor 

ifrågasattes ibland av vårdtagarna muntligt men även kroppsspråket 

visade missnöje genom att respondenterna ”skruvade” på sig, suckade 

och visade ett missbelåtet ansiktsuttryck.  
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Vid denna attitydundersökning användes det frågor där flera 

svarsalternativ fanns att välja på och enligt Roberts, Laughlin och Wedell 

(1999) används Likertskalan som innehåller fem svarsalternativ som 

mätinstrument för att få reda på respondenters attityder. En Likertskala 

används för att få reda på om respondenten är positivt inställd eller 

negativt inställd till påståendet. Ett neutralt svarsalternativ bör undvikas. 

Även Trost (2007) menar att svarsalternativ som fråga av typen ”aldrig”, 

”då och då”, ”ofta”, ”alltid” eller vet ej, ger svar som lutar åt 

respondenternas attityd och där den enskildes referensram styr svaret.  

 

Det var en nackdel att som författare inte vara ansvarig för enkäten, då vi 

själva ansåg att den innehöll många och kanske lite väl svåra frågor att 

besvara. Enkäten bestod av frågor som gällde allt från finansiering av den 

integrativa hälsomottagningen till kulturhuvudstad och om 

respondenterna har besökt det kommunala badhuset. En vårdtagare sa så 

här; ”vad är detta för frågor? Hur kan man ställa sådana här frågor?” 

Ifrågasatte hur frågorna ställdes och tyckte inte gemene man kunde svara 

på denna typ av frågeställning. Han tyckte egentligen inte han kunde 

besvara frågorna sanningsenligt, blev något upprörd men svarade på 

frågorna i alla fall. En annan vårdtagare hakade upp sig på frågan om 

kulturhuvudstad. ”Jag är ju för komplementär och alternativ medicin men 

absolut inte för att vi ska bli kulturhuvudstad. Vad ska jag fylla i?” Enligt 

Trost (2001) bör man för att få en hög grad av reliabilitet använda sig av 

enkla teser med begripliga och enkla ord för att de som svarar inte 

missuppfattar frågan (ibid.). Enkäten tog också lång tid att besvara för de 

flesta vårdtagare, men kanske att de bjöd till lite extra när vi fanns i 

närheten? Att vi inte var delaktiga i enkätens utformade, kanske bidrog 

till att respondenterna inte visste vad som förväntades av dem och att de 

därför besvarade enkäten med ”sin egen sanning”. Angelöw och Jonsson 

(2000) menar att människor kan svara oärligt beroende på att de vill vara 

undersökarna till lags (ibid.). Ett misstag som gjordes i undersökningen 

var att vi inte meddelade respondenterna som fick kuvert om slutdatum 

att skicka in enkäten. De enkäter som besvarades med kuvert inkom efter 

en vecka. 
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6.2 Resultat diskussion   

 

Författarnas undersökning visade att övervägande män och kvinnor ej har 

besökt en KAM-terapeut. Kanske kan detta bero på vårdtagarens attityd, 

att det ses som ”kvacksalveri” av många? Vi socialiseras in i våra attityder 

och värderingar och till att tro, att dagens hälso- och sjukvård är den 

enda rätta. I författarnas undersökning försökte en av vårdtagarna med 

svårighet sig på att läsa orden shiatsu och mindfulness, skrattade gott 

och frågade - vad är det här? Och lämnade tillbaka enkäten. En del 

respondenter som aldrig besökt en KAM- terapeut sa sig vilja ”testa hur 

det funkar”. 

 

Ben-Arye et al.(2007) gjorde en undersökning i Israel, angående 

patienter, läkare och komplementärterapeuters attityder gentemot en 

integrering av komplementär och alternativmedicin i primärvården. 

Resultatet visar att patienterna förväntade i högre grad än läkarna och 

KAM terapeuterna, att deras familjeläkare ska föreslå och remittera till 

KAM. Patienter, primärvårdsläkare och KAM terapeuter föreslår att 

familjeläkaren borde ha en central roll i remitterandet till KAM, dessutom 

påvisades att familjeläkarna själva föredrar KAM (ibid.). Uppfattningen vi 

fått efter muntliga kommentarer av vårdtagarna är att de upplever det 

svårt att berätta för läkaren om tidigare besök hos KAM terapeut.  

 

En respondent i undersökningen berättade att, när den traditionella 

vården efter många undersökningar och provtagningar inte kunde hitta en 

sjukdomsorsak föreslog vårdtagaren en specifik KAM behandling. Läkaren 

avfärdade förslaget direkt. Detta visar att det kan vara svårt som 

vårdtagare att få gehör för sina behov. I Sveriges Hälso- och sjukvårdslag 

står det att vården och behandlingen skall så långt det är möjligt 

utformas och genomföras i samförstånd med patienten. Olika insatser för 

patienten skall samordnas på ett lämpligt sätt. Med ett sådant bemötande 

av läkaren som i exemplet ovan funderar vi på hur vårdtagaren ska finna 

ett sett att bli frisk från sina åkommor. Enligt Falkenberg och Carlsson 

(2007) har det känslomässiga stödet betydelse för vårdtagaren, där ett 

varmt, vänligt och bekräftande beteende från läkaren är verkningsfullt för 
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tillfrisknandet. På grund av missnöje med bemötandet väljer vårdtagare 

att betala ur egen ficka för att få behandling av en KAM terapeut där de 

anser att de får ett bättre bemötande än i den traditionella hälso- och 

sjukvården (ibid.). 

 

Socialstyrelsen (2002) säger att svensken är allmänt nöjd med den traditionella 

vården, när de väl får vård. Två punkter som det dock finns kritik på är: 

tillgänglighet och bemötandet. Dessa två punkter kunde även ses i denna 

undersökning. Eftersom kritiken mot vården framförallt handlar om bemötandet, 

ropar man efter alternativa behandlingar där ett mer holistiskt synsätt finns. 

Detta är verkligen något den traditionella hälso- och sjukvården behöver ta till 

sig och göra något åt.  

 

Det ekonomiska ansåg en del respondenter vara en anledning till att inte 

besöka en KAM-terapeut, eftersom det kostar mer än ett läkarbesök. 

Detta uppmärksammades även i Sundberg et al (2007) där man såg det 

som ett socioekonomiskt problem framförallt bland ungdomar, som 

upplevde att de inte hade råd att besöka en KAM–terapeut (ibid.). Något 

som också kunde ses bland kommentarerna i fråga 16, om de skulle 

besöka den integrativa hälsomottagningen om det fanns någon, där 

svaren var beroende av kostnad och typ av besvär uppgavs, men också 

tillgängligheten.  

 

I frågan att bli sedd och bemött som en helhet instämde övervägande både män 

och kvinnor. Många upplevde det besvärligt med att byta läkare så ofta, det 

framgick tydligt i kommentarerna. I frågan som handlar om det fanns en 

integrativ hälsomottagning, skulle du välja att besöka den då? Blev det även här 

övervägande både kvinnor och män som instämde i att de skulle använda en 

integrativ hälsomottagning vid sjukdom. 

 

I studien där Stockholmarnas inställning till komplementär- och alternativmedicin 

(KAM) kartlades, visade att 77 % av de tillfrågade, önskade en integrativ hälso- 

sjukvård (Stockholms läns landsting 2008). De studier som gjorts i Sverige och 

utomlands visar att människor vill ha en integrering av KAM i de nuvarande 

hälsocentraler som finns. Även rapporter och motioner visar på en saknad av 
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integrering av KAM. I studien (Elder et al.2007) som genomfördes bland 

läkarstuderade där komplementära och alternativa behandlingsmetoder ingick i 

undervisningen, visade på en saknad av kunskap inom området komplementär 

och alternativ medicin, med detta kan sägas att det även finns en saknad bland 

läkarstuderande, våra framtida läkare. Av kommentarerna att döma finns det en 

saknad av en integrativ hälsomottagning/integrerad hälsocentral även i vår 

undersökning. 

 

I USA år 1997 uppmärksammades en förändring i relationerna mellan den 

traditionella hälsovården och KAM, detta innebar en dialog och en tolerans 

mellan de olika systemen. I början av 2000- talet rekommenderades en 

integrering av KAM i Nord Amerika, Europa och Australien, vilket har använts i 

Kina, Indien och Kuba i decennier och har ökat i omfattning. Författarna anser 

att en ökad samverkan mellan den traditionella hälso- och sjukvården och KAM 

bör förekomma i framtiden, människor måste ses som en helhet för att kunna 

må bra i en föränderlig värld. En kommentar från en respondent som arbetar 

inom företagshälsovården uttryckte, det måste bli ett samarbete däremellan för 

att efterfrågan är stor och behövs.  

 

Är det önskvärt att personalen vid din hälsocentral kan samverka med 

utövare av KAM-metoder som i forskning har visat sig effektiva? Detta är 

en fråga som ingick i enkäten men den föll tyvärr bort i vår frågeställning. 

Denna fråga besvarar om samverkan mellan den traditionella hälso– och 

sjukvården och KAM är viktig för vårdtagaren. Övervägande respondenter 

tyckte det var viktigt. Denna fråga skulle ha styrkt attitydundersökningen 

ytterligare, och att samverkan mellan den traditionella hälso– och 

sjukvården och KAM förväntas ta ett steg närmare varandra.  
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6.3 Slutdiskussion  

 

Med tanke på att en Integrativ hälsomottagning är något som i nuvarande 

tid endast finns på ett ställe i Sverige, Vidarkliniken i Järna, enligt 

Carlsson och Falkenberg(2007) är det inte konstigt att 

attitydundersökningen har bemötts med många frågetecken bland 

människor i vår omgivning och bland de vårdtagare vi mött.  

Ordet integrativ hälsomottagning uppfattade vårdtagarna ibland som en 

fackterm, de ansåg sig då okunniga och att det inte gällde dem. Det vi 

som författare med vår delstudie i attitydundersökningen ändå hoppas 

och tror, är att vi lyckats ”så ett frö” bland de människor vi pratat med. 

Ett ”frö” som gör att begreppet integrativ hälsomottagning inte känns allt 

för främmande och nytt. Vi kanske påverkade vårdtagarens attityd 

angående detta ämne? 

 

Denna studie visade en stor bredd vad gällande kunskapen om 

komplementär och alternativ medicin bland vårdtagare. Vissa visste inte 

alls vad det handlade om, medan andra sökt och använt sig av 

komplementär och alternativ medicin och ville det skulle ingå i den 

traditionella hälso- och sjukvården. 

 

Bemötandet var även viktigt för respondenterna i denna undersökning där 

kommentarer som ”att vårdgivaren är trevlig och inte på dåligt humör”, 

”att dom tar mig på allvar” och ” att det finns en öppenhet och tillit” 

mellan vårdgivare och vårdtagare nämndes. Något som även nämndes av 

några respondenter var att det kan kännas som en ”löpande band princip” 

för att patient tiden är för kort. 

 

Syftet och frågeställningarna anser vi besvarats. Syftet var att ta reda på 

attityden hos vårdtagare i Gävleborgs Län angående en planerad 

integrativ hälsomottagning. Förhoppningen är att vår undersökning ska 

bidra till att göra attitydundersökningen i projektet komplett.  

 

Enligt Singh och Ernst (2008) har den medicinska forskningen instrument 

att mäta alla medicinska resultat och går det inte att spåra de verkningar 
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som alternativmedicin påstår sig ge, förklaras det med att verkningarna 

inte existerar eller på att de är försumbara. Vidare menar Singh och Ernst 

att alternativ medicin är i stort sett ineffektiv och bör varken främjas eller 

stödjas. Inte ens ur aspekten att den ger gynnsam placeboeffekt6. 

 

Vi författare anser att; se människan ur ett holistiskt perspektiv innefattar 

en helhet där vi är mer än enbart en fysisk kropp. En helhet som många 

gånger kan vara svår att förklara för att vi som människor påverkas av 

allt som vi möter i livet. Inte heller vet vi vad som ligger bortom 

horisonten. När forskningen enbart inriktar sig på en fysisk kropp 

glömmer vi bort helheten. Det viktiga tror vi att inte bara mäta med 

nuvarande medicinska instrument utan även forska i människans 

upplevda hälsa. Placeboeffekten kanske är något som behöver utvecklas 

och ha större inflytande i forskningen. Är det inte viktigt med den 

upplevda känslan av välbefinnande i ett tillfrisknande?  

 

Författarna anser att kanske vår kultur förkastar andra kulturers synsätt 

på vård, hälsa och välbefinnande. Dels genom att lagen säger att det ska 

finnas vetenskaplig grund och forskning med påvisad evidens och 

resultat, dels att vi har påverkats till att tro att den traditionella vården är 

den bästa, det vill säga att samhället påverkar våra attityder. Att få en 

helhet och att människan står i fokus i tillfrisknandet måste få vara det 

viktiga och det tror vi en integrativ hälsomottagning kan ge 

förutsättningar för. Vi tror på en framtid där individen får växa och inte 

”bara” är en fysisk kropp, men för att nå dit behöver människor också 

förstå att de själva måste bidra till att komma dit. Att vi som människor 

behöver vara delaktig i processen till tillfrisknandet.  

 

Vi hoppas att detta pågående projekt vars mål är att starta en integrativ 

hälsomottagning lyckas.  

 

                                                 
6 Placeboeffekt (eller förväntanseffekt) är den del av ett läkemedel eller en behandlings verkan 
som inte beror på de faktiskt verkande beståndsdelarna, utan är patientens egna förväntningar på 
hur medicinen och behandlingen ska hjälpa i tillfrisknandet (Singh och Ernst 2008). 
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6.4 Framtida forskning  

 

Vad gäller de komplementära och alternativa behandlingsformernas 

effektivitet att hjälpa den enskilda individen väger vetenskapens ord 

starkt. Nuvarande finns det därför få komplementära och alternativa 

behandlingsformer med vetenskapliga grunder som används inom den 

traditionella hälso- och sjukvården. Det behövs mer forskning på området 

för att visa på hur och om det är effektiva behandlingar. 

 

 

Står vi inför en förändring kring hälso- och sjukvården i svenska samhället? En 

stor fråga att besvara och väldigt intressant. 
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Attitydundersökning angående en integrativ 
hälsomottagning vid Fjärran Höjder i Gävle  
 
 

Under hösten 2008 genomförs en förstudie för att undersöka 
förutsättningarna för att etablera en ny så kallad integrativ hälso-
mottagning vid Fjärran Höjder. Medel för denna förstudie har erhållits 
från Gävle Kommun och Region Gävleborg. Som ett led i det arbetet 
kommer attitydundersökningar att göras.         
 
De frågor som förstudien fokuserar på är:  
 

• Vilka svårigheter eller hinder kan finnas för en integrativ-medicinsk 
samverkan mellan konventionell hälso- och sjukvård och alternativa 
eller komplementära behandlingar?  
 
• Vilka fördelar kan finnas med en sådan samverkan, sett ur 
vårdgivarnas såväl som vårdtagarnas perspektiv?  
 
• Hur ser vårdtagare och vårdgivare på denna form av medicin/vård 
och samverkan?  
 
• Hur ser olika myndigheter och organisationer som arbetar med 
hälsofrågor på integrativ medicin och idén om etablerandet av en 
sådan mottagning? Är man vara intresserad av att samverka med en 
sådan?  
 
• Hur ser kommun och landsting på idén – är det något man kan tänka 
sig att stötta?  

 
 

Vill du ge tips eller lämna synpunkter?  
 
Kontakta Olov Dahlin, 026-64 87 73, 0707-34 36 38  

eller odn@hig.se  
 
Går gärna också in och läs mer på: www.hig.se/helna  
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Integrativ medicin/vård innebär i korthet:  
 

• Att personal inom den ordinarie sjuk- och hälsovården på ett 
respektfullt sätt samverkar med alternativ- och komplementär-
medicinare vars metoder och resultat utvärderas vetenskapligt  
 
• Att sträva efter att se och behandla hela människan            
(fysiologiskt, psykologiskt, socialt, kulturellt och andligt)  
 
• Att bekräfta människans förmåga till självläkande och att        
individen har ett ansvar att bevara och återställa sin hälsa  
 
• Att upprättandet av en förtroendefull relation mellan vårdtagare      
och vårdgivare är viktigt för tillfrisknandet  
 

 
 

Om det fanns en integrativ hälsomottagning 
vid Fjärran Höjder, så skulle du där:  
 

• Träffa läkare, sköterska, sjukgymnast och psykolog, men också 
kunna få behandlingar så som akupunktur, naprapati, shiatsu, 
mindfulness, massage, trädgårdsterapi, konstterapi och musikterapi  
 
• Mötas av vårdgivare som – utifrån sina olika perspektiv och 
behandlingsmetoder – arbetar i utvidgade team, samarbetar och 
kompletterar varandra i en strävan att främja hälsan hos såväl          
dig som vårdtagare som hos sig själva  
 
• Få stöd i att komma igång med en eller flera former av friskvård 
(simning, styrketräning, trädgårdsarbete, qigong, eurytmi etc.) och      
få annat stöd kring din livsstil så som mat och sömn genom 
hälsopedagogisk rådgivning  

 
 
 



 
Attitydundersökning angående en integrativ hälsomottagning 
vid Fjärran Höjder i Gävle 
 
 
Frågeformulär: Vårdtagare/Anställda 
Personer som söker vård vid hälsocentraler samt personal vid olika företag i Gävletrakten. 
 
 
Din ålder:      -19 20-29 30-39 40-49 50-59  
 
 60-69 70-79 80-89 90-   
 
Ditt kön:     Kvinna  Man  
 
 
Yrke: _____________________________________________________________________ 
 
Sysselsättning: ______________________________________________________________ 
 
 

1. Har du besökt det kommunala badet vid Fjärran Höjder? Hur många gånger i så fall? 
 
Aldrig 1-3 ggr 4-10 ggr Mer än 10 ggr 

 
 
 

2. Känner du sedan tidigare till att det finns ett föreslag om en ny integrativ 
hälsomottagning vid Fjärran Höjder? 

 
Ja  Nej 

 
 
 
Synen på och erfarenheter av komplementär- och alternativmedicin (KAM) 

(T.ex. akupunktur, naprapati, shiatsu, mindfulness, massage, trädgårdsterapi,        
 konstterapi och musikterapi) 

 
3. Tycker du att det finns ett behov av att studera och utvärdera KAM? 
 
Ja, ett stort behov   Ja, i någon mån Nej Vet ej 
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
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4. Tycker du att KAM, som forskning visat vara effektiv, ska kunna bekostas av 

skattemedel på samma sätt som vanlig sjukvård? 
 
Ja  Nej  Vet ej 
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 

 
 
 
 

5. Har du själv sökt vård hos någon KAM-terapeut? 
 
Aldrig 1-3 ggr 4-10 ggr Mer än 10 ggr 
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
 
 
 
5 A  Du som har besökt en KAM-terapeut: Har du när du sedan gått till din  
        hälsocentral berättat om besöket för läkaren eller sköterskan? 
 
Ja  Nej  Vet inte  
 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 

 
 
 
Synen på samverkan mellan ordinarie hälso- och sjukvård och KAM 

 
6. Är det önskvärt att man när man går till sin hälsocentral, kan vara bekväm med att 

berätta att man besökt en KAM-vårdgivare?  
 
Ja  Nej  Vet inte  
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
7. Är det önskvärt att personalen vid din hälsocentral kan samverka med utövare av 

KAM-metoder som i forskning har visat sig vara effektiva?  
 
Ja  Nej  Vet inte  
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
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Synen på relationen mellan vårdtagare och vårdgivare 
 

8. Nedan följer ett antal påståenden. Vilka anser du är av avgörande betydelse för 
tillfrisknande. Kryssa i något av svarsalternativen för varje påstående. 

 
Tar helt    Tar avstånd  Vet ej Instämmer Instämmer 
avstånd i någon mån  i någon mån  helt 

 
Att det finns en respekt-
full och förtroendefull 
relation mellan mig och 
min vårdgivare 
      
 
Att jag bli stöttad i att 
jag har makt och för-
måga att styra över mitt 
eget liv, min hälsa och 
min utveckling 
      
 
Att jag blir sedd och 
bemött som en helhet 
där sådant som arbets-
liv, livsstil, relationer, 
föreställningar och 
uppfattningar om livet 
finns med 
      
 
Att det finns en öppen-
het för den andliga/ 
själsliga/existentiella 
dimensionen i mötet 
mellan mig och min 
vårdgivare 
      

 
Det finns andra saker jag tycker är viktiga i relationen mellan mig som vårdtagare och min 
vårdgivare, nämligen: 
 
 _______________________________________________________________________ 

 
 
 

9. Anser du att din vårdgivare bör arbeta med sin självinsikt, sin personliga utveckling 
och ta ansvar för sin hälsa, på samma sätt som du förväntas göra? 

 
Ja  Nej  Vet inte  
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
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En integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder 
 

10. Forskning visar att naturen har en positiv inverkan på vår hälsa. Hälsoträdgårdar (t.ex. 
Haga Hälsoträdgård i Stockholm) kan användas både för att hämta kraft i och för 
rehabilitering. Anser du att en hälsoträdgård vid Fjärran Höjder skulle kunna vara en 
tillgång för folkhälsoarbetet i Gävle? 

 
Ja Nej Vet inte 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 

 
 
 
 

11. Forskning visar också att kultur och kreativitet har positiv inverkan på hälsan och 
därför bör tas tillvara i hälsofrämjande folkhälsoarbete. Tycker du att det skulle vara 
bra om det vid Fjärran Höjder fanns terapiformer där man använder sig av musik, bild, 
dans och drama för att stärka människors välbefinnande och för rehabilitering?  

 
Ja Nej Vet inte 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 

 
 
 

 
12. Tycker du att en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder ligger i linje med 

Gävle Kommuns satsning som Kulturhuvudstad år 2014?  
 
Ja Nej Vet inte 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 

 
 
 
 

13. Tycker du att en integrativ hälsomottagning – byggd utifrån ett kretsloppstänkande, 
med ekologiskt hållbara material och där man använder alternativa värmekällor – 
skulle lämpa sig som en modell för andra kommuner?  

 
Ja Nej Vet inte 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 

 
 
 
 

14. Tror du att folkhälsan i Gävleborg genom att införa integrativ medicin/vård i länet 
skulle bli bättre och att man därmed skulle göra en samhällsekonomisk vinst? 

 
Ja Nej Vet inte 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
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15. Om det fanns en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder, hur ofta skulle du 
välja att använda den då du behövde rekreation och återhämtning? 

 
Aldrig Då och då Ofta Alltid Vet inte 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 

 
 
 
 

16. Om det fanns en integrativ hälsomottagning vid Fjärran Höjder skulle du välja att 
använda den när du blev sjuk? 

 
Aldrig Då och då Ofta Alltid Vet inte 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 

 
 
 
 
Stort tack för din medverkan! 
 



Bilaga 3 
 
 
Gävle 2008-10-16 
Hej! 
Vi heter Eva Ericsson och Therese Nilsson och studerar på Hälsopedagogiska programmet vid 
högskolan i Gävle. Vi håller nu på att skriva vår C-uppsats i pedagogik. I samarbete med Olov 
Dahlin som är projektansvarig för planering av en integrativ hälsomottagning på Fjärran 
höjder i Gävle, har vi fått i uppdrag av honom att göra en attitydundersökning bland 
vårdtagare i Gävleborg. Syftet med vår studie är att undersöka; hur är vårdtagares attityder till 
en integrativ hälsomottagning? Metoden vi valt är enkät. Svaren behandlas konfidentiellt och 
din anonymitet skyddas och inget svar kan ledas tillbaka till dig. Vi kommer att finnas 
tillgängliga på hälsocentralen under den dag du får enkäten för att besvara eventuella frågor 
som uppstår. Vi ser gärna att ni besvarar enkäten på hälsocentralen och överlämnar den till 
oss när den är besvarad. Finns inte möjlighet att besvara enkäten direkt går det bra att skicka 
in den med svarskuvert vid senare tillfälle. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du 
kan välja att avbryta ditt deltagande när som helst. Resultatet i form av en rapport kommer att 
publiceras i DIVA, ett e-publiceringssystem vid högskolan i Gävle. Kontakta gärna oss vid 
eventuella frågor. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Eva Eriksson 
Telefonnummer xxxx eller xxxx  
E-post: xxxx 
 
Therese Nilsson 
Telefonnummer:xxxx eller xxxx 
E-post: xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Maud Söderlund 
e-post: msd@hig.se 
Telefonnummer: växel 026-64 85 00, direkt 64 82 02 
 
 
Projektansvarig Olov Dahlin 
e-post: olov.dahlin@hig.se  
Telefonnummer:026-64 87 73 eller 0707-34 36 38 

mailto:msd@hig.se
mailto:olov.dahlin@hig.se


 



Bilaga 4. Ordlista Komplementär och Alternativ medicin 
 
Citerat ur Eklöf och Kullberg (2004) Komplementär medicin. Forskning, Utveckling , Utbildning. En 
rapport på uppdrag av Landstingsförbundet s. 115-120

 
 
Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen, men används även 
enligt andra förklaringsmodeller. Akupunktur innebär vanligen att nålar sticks in i 
huden på bestämda punkter längs s.k. meridianer, i vilka qi, livsenergin, antas 
flöda. Det finns även andra sätt att stimulera punkterna, t ex genom örtbränning 
(moxi-bustion), vakuum (koppning) eller med laser. Avsikten med behandlingen är 
att påverka energiflödet i kroppen. Enligt den traditionella kinesiska medicinen, 
TCM, ges behandling efter diagnos enligt teorier om yin och yang, de fem 
elementen etc. I västerlandet har man hittills främst intresserat sig för 
akupunkturens möjligheter till smärtlindring. Smärtlindring antas bero på att 
nålarna stimulerar vissa nervtrådar och när impulserna når hjärnan frisätts 
morfinliknande ämnen, som i sin tur hämmar de inkommande smärtsignalerna. 
 
Akupressur är en metod som bygger på att trycka på akupunkturpunkter, 
vanligtvis med fingrarna. Bygger precis som akupunkturen på den kinesiska läran 
att det finns ett flöde av qi i kroppen, vilket är stört vid sjukdom.  
 
Antroposofi är ett sammansatt grekiskt ord, som betyder "visdom om människan". 
Antroposofins grundare är Rudolf Steiner (1861-1925). I samarbete med företrä-
dare för olika yrken utvecklade Steiner möjligheter att finna praktiska tillämpningar 
för en genom antroposofin utvidgad människo- och natursyn, idag kända som 
waldorfpedagogik, biodynamisk odling, antroposofisk medicin m m. Den antropo-
sofiska läkekonsten innefattar en rad olika metoder i syfte att påverka en sjuk-
domsprocess i helande riktning: antroposofiska läkemedel, massage, badterapi, 
konstnärliga terapier såsom läkeeurytmi m m.  
 
Aromaterapi I aromaterapin används eteriska oljor för att påverka framför allt 
kroppsliga funktioner. De eteriska oljorna utvinns från läkeväxter med olika 
medicinska egenskaper. Oljorna absorberas genom huden genom olika former av 
massage eller bad. De medicinska egenskaperna anses tas upp av blod- och 
lymfsystemet. Vissa oljor uppges ha en antibakteriell verkan. Oljorna uppges även 
bidra till att påskynda ämnesomsättningen i cellerna och motverka 
nedbrytningsprocesser. En del oljor används i kramplösande, urindrivande eller 
allmänt stärkande syfte. Aromaterapi kallas ibland också oljemassage. 
 
Ayurvedisk medicin Den ayurvediska medicinen uppstod i Indien ca 2 500 år f. 
Kr. ’Ayu’ är sanskrit och betyder liv, ’veda’ betyder kunskap, livskunskap. Enligt den 
ayurvediska medicinen bestämmer den individuella konstitutionen 
sjukdomsbenägenheten. Vilken behandling som ges beror på problemets natur. 
Behandlingen kan vara råd om meditation, diet, olika örtpreparat, personlig hygien, 
dagsrutiner m m.  
 



Basal kroppskännedom bygger på teorier från Jaques Dropsy som sedan 
utvecklats till en sjukgymnastisk behandlingsform av Gertrud Roxendal. Metoden är 
influerad av Tai Chi och qigong. Basal kroppskännedom är en lågmäld träningsform 
som riktar uppmärksamheten på olika upplevelser i kroppen. Känslor, tankar och 
andning anses påverka muskulatur, hållning och balans. Därför är syftet med Basal 
kroppskännedom att öka kunskapen om kroppen i rörelse och vila för att upptäcka 
dess möjligheter och begränsningar, lära sig lyssna på kroppens positiva signaler 
men även dess varningssignaler som t ex muskelspänningar, smärta, yrsel, 
hjärtklappning m m.  
 
Healing Det finns många olika terapi- och behandlingsmetoder inom begreppet 
healing. Vissa healers använder sig av stenar och kristaller, andra av eteriska oljor 
och dofter, färger, tarotkort och en del använder sina händer som t ex inom Reiki. 
Tanken är att healern kanaliserar helande energi till en individ.  
 
Homeopati Ordet homeopati är sammansatt av grekiskans ord för ’liknande’ och 
’lidande’. Homeopatin, grundad av Samuel Hahnemann (1755-1843), är ett medi-
cinskt system som bygger på principen att lika botar lika. Läran bygger på antagan-
det att en sjukdom kan botas genom tillförsel av extremt små mängder av det 
ämne som hos friska framkallar effekt som liknar sjukdomens symtom. Den 
påstådda effekten av medlet anses bero på att ämnets energi eller mönster överförs 
till medicinen. Se vidare LVFS 1997:9 för Läkemedelsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om registrering av vissa homeopatika. 
 
Kinesiologi kommer från grekiskan och betyder "rörelselära" (kinesis och logos). 
Kinesiologen gör först en s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, 
spänningar och blockeringar i kroppen och utför därefter olika behandlingar och 
balanseringar av nerv- och energisystemet. Slutligen testas musklerna igen och för 
att bekräfta att det skett en förändring. Den moderna tillämpade kinesiologin 
började utvecklades av kiropraktorn George Goodheart, tillsammans med andra 
amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet. Idag utvecklas nya tekniker 
och metoder inom ett 40-tal olika grenar av kinesiologin. 
 
Kiropraktik kommer från grekiskan och betyder "att behandla med händerna". 
Grundaren D. D. Palmer (1845-1914) postulerade den första kiropraktiska sjuk-
domsteorin. Enligt teorin kunde störningar i ryggraden orsaka alla sjukdomar och en 
manipulation av ryggen kunde bota dessa. Dagens kiropraktik bygger på natur-
vetenskapliga principer och omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av 
besvär i neuromuskuloskeletala systemet, primärt ryggraden. Det övergripande 
syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i 
leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta används olika exakta 
handgrepp (justeringar). Kiropraktorer är legitimerade i ex USA, Storbritannien och 
Sverige.  
 
Massage är en manuell behandlingsmetod där musklerna bearbetas med händerna 
genom mekanisk bearbetning. Massage anses påverka det autonoma (icke 
viljemässiga) nervsystemet och frigöra hormoner som ger lugn, ökar 
blodcirkulationen och minskar musklernas spänning. Massage kan förekomma i 



många olika varianter och med oljor och liknande som tillbehör. Den svenska 
klassiska massagen arbetar uteslutande med muskler, hud och bindväv. Massage 
och muskeltöjningar används i huvudsak i förebyggande syfte men kan även 
användas vid lindrigare besvär som uppstått till följd av muskelspänningar. 
Branschrådet Svensk Massage certifierar massörer som vid ett centralt 
certifieringsprov visat att de innehar de kunskaper som specificerats av 
Branschrådet. 
 
Meditation är en form av fokusering och koncentrationsövning och ingår i många 
österländska traditioner. Ordet meditation har sitt ursprung i det latinska ordet 
’meditari’ som betecknar ett tillstånd av djup reflektion och koncentrerad 
tankeverksamhet. Det finns en mycket stor mängd tekniker och metoder för 
meditation med olika användningsområden. Meditation innebär vanligen att en 
person sitter i halv eller hel lotusställning, försöker utestänga yttre stimuli och 
koncentrerar sig på andningen. Ett så kallat mantra används vanligen. Då 
meditation används i hälsosyfte i Sverige är det ofta för att reducera stress och som 
hjälp vid till exempel rökavvänjning och viktnedgång.  
 
Naprapati kommer från tjeckiskans ’napravit’, som betyder korrigera, och 
grekiskans ’pathos’ som betyder lidande. Naprapati används för att förebygga, 
utreda och behandla försämrad funktion och smärttillstånd i rörelse- och 
stödjeorganen, det vill säga besvär i skelett, muskler, leder och bindväv. 
Naprapatisk behandling består av flera olika manuella metoder som kombineras på 
olika sätt. Naprapaten kan även använda bland annat ultraljud och transkutan 
elektrisk nervstimulering, TENS. En viktig del av behandlingen är individuellt 
anpassade träningsprogram och råd om kroppshållning och arbetsställningar. 
 
Naturläkemedel Benämning på i första hand för egenvård avsedda läkemedel, 
som har sitt ursprung i växt- eller djurriket eller utgör bakteriekultur, mineralämne, 
salt eller saltlösning och där de aktiva beståndsdelarna inte är alltför bearbetade. 
Naturläkemedel har genomgått granskning av Läkemedelsverket med avseende på 
kvalitet och tillverkning.  
Naturmedicin är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder. En terapeut 
med en naturmedicinsk utbildning har kunskaper som närmast kan jämföras med 
den statliga tyska Heilpraktiker-utbildningens normer. I Sverige finns dock ingen 
reglering på området och begreppet användas därför i mer vittomspännande 
sammanhang här än i Tyskland.  
 
 
Naturopati är en form av biologisk medicin med huvudsyfte att understödja 
naturens läkande krafter. Naturopatin grundades som ett formellt 
behandlingssystem vid sekelskiftet av Benedict Lust. Inom naturopatin anses hälsan 
vara av trefaldig natur: strukturell, biokemisk och emotionell, och alla dessa 
aspekter måste beaktas vid behandlingen. Diagnosen - samtal, fysisk undersökning, 
biokemiska tester (exempelvis håranalys) - syftar till att mäta hur stark 
motståndskraft patienten har. Som behandling använder naturopater i dag 
örtmedicin, homeopati, hydroterapi, näringslära, psykologi, massage och andra 



former av kroppsterapi, vitamin- och mineralterapi, osteopati, bindvävsmassage, 
feberterapi för att stimulera immunförsvaret, Bachs blomstermedicin m m.  
 
Osteopati är en manuell behandlingsform och grundades i mitten av 1800-talet i 
Amerika. Syftet med den osteopatiska behandlingen är att undanröja störningar i 
kroppen och öka dynamiken och därigenom aktivera människans självreglerande 
och självläkande kraft. I behandlingen ingår olika massage-, manipulations- och 
mobiliseringstekniker. Gemensamt för dessa är att osteopaten alltid arbetar direkt 
på patientens kropp med sina händer. Inga redskap eller instrument används.  
Patient empowerment står för en process av lärande som syftar till att utveckla 
kunskaper, färdigheter, attityder och självinsikt som behövs för att ta ansvar för 
beslut som rör den egna hälsan. Det innefattar bl a ett utvecklande av självkänsla 
och självförtroende och syftar till att stärka de hälsofrämjande krafterna. 
 
Placeboeffekt Ordet kommer från latinet och betyder: jag skall behaga. 
Placeboeffekt är en behandlingseffekt som inte beror på de specifika inslagen i 
behandlingen (t.ex. den farmakologiskt verksamma substansen i en medicin). Enligt 
en teori beror placeboeffekten till viss del på positiva förväntningar som uppkommit 
genom betingning i samband med tidigare erfarenheter av likartade situationer. 
Sådana erfarenheter kan också vara negativa, och man talar då om noceboeffekt.  
 
Qigong lär ha skapats för ca 3 000 år sedan av kinesiska taoister; senare har 
meto-den vidareutvecklats av indiska buddhister och idag finns ett hundratal olika 
varianter. Qigong bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen och 
meridiansystemet. Qigong syftar till att aktivera de inre krafterna för att förebygga 
och behandla sjukdomar och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största 
allmänhet. Träningen innebär att man kombinerar rörelser, koncentration och 
andning. Rörelserna är mjuka och långsamma med inslag av stretching. Qigong 
används i Kina av miljontals människor på egen hand och dessutom på sjukhus vid 
behandling av exempelvis högt blodtryck, astma, ledsjukdomar och magsår.  
 
 
Rosenmetoden är en lätt kroppsmassage som syftar till att lösa upp omedvetna 
spänningar. Metoden har utvecklats av Marion Rosen, född i Tyskland men verksam 
i mer än 60 år som sjukgymnast i USA. Teorin bakom Rosenmetoden är att lätta, 
mjuka beröringar gör det möjligt att lösa upp muskelspänningar, smärtor eller 
andra obehag. Rosenmetoden sägs vara bra i första hand för personer med spända 
och värkande muskler men även för de som behöver slappna av, som känner sig 
trötta eller stressade, har sömn- eller koncentrationssvårigheter.  
 
 
Salutogenes kommer från latinets ’salus’, som betyder hälsa och från det grekiska 
ordet ’genesis’ som betyder ursprung eller uppkomst. Aaron Antonovsky, professor i 
medicinsk sociologi, var den som myntade begreppet i boken: Hälsans mysterium. 
Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande 
faktorer, och intresset är fokuserat på så kallade "friskfaktorer" i stället för 
"riskfaktorer".  
 



Shiatzu är en fysisk behandlingsform som innebär massage på akupunkturpunkter 
för att balansera kroppens energier. Även olika slags töjningar ingår i en 
shiatzubehandling. Likheten med akupressur är stor, men shiatzun har sitt ursprung 
i Japan.  
 
Taktil stimulering är en neurofysiologisk och neuropsykologisk behandlingsform 
där en medveten och strukturerad beröring aktiverar huden och ger sinnesträning. 
Enligt teorin bakom Taktil stimulering ökar behovet av beröring vid sjukdom, skador 
och funktionshinder. Taktil stimulering har därför anpassats för barn och vuxna med 
t ex rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade 
hjärnskador efter olyckor, demens, stroke, m m. Den anses också vara ett viktigt 
stöd i den palliativa vården.  
 
TENS (Transcutan elektrisk nervstimulering) används vid smärtlindring. En svag 
elektrisk ström, med vissa noggrant definierade egenskaper, sänds mellan två 
elektroder som är placerade på huden. 
 
 
Yoga är en gren av indisk filosofi. Ordet yoga kommer från språket sanskrit och har 
många betydelser, men syftar till "förening" av det individuella jaget och det 
universella medvetandet, eller mellan den fysiska kroppen och intellektet och 
anden. Det finns idag c:a 200 olika yogaformer, alla har dock sitt ursprung från 
Indusdalen 5000 f Kr – 3500 f Kr. Yoga är ett system av psykofysiska övningar med 
målet att behärska kropp och psyke. Övningarna till de yogaformer som används 
mest i Sverige, går ut på att genom olika kroppsställningar samt andnings- och 
koncentrationsövningar träna sig till ett inre lugn. Sambandet mellan kroppen, 
andningen och medvetandet är viktigt och grundprinciperna är desamma som för 
qigong. 
 
Zonterapi Fotzonterapi (den vanligaste formen av zonterapi) bygger på ett 
samband mellan olika zoner på fötterna och olika delar av kroppen. Genom 
massage på dessa zoner söker man upptäcka och behandla olika störningar. När en 
störning uppträder i ett organ eller område av kroppen så är teorin bakom 
zonterapi, att motsvarande område på fötterna är mycket känsligt för tryck. Genom 
massage av dessa zoner försöker man återställa den normala funktionen i organet 
eller problemområdet. De olika zonerna behandlas i en viss ordning för att bästa 
resultat ska uppnås. Zonterapi används vid bl a huvudvärk, smärtor i rygg och 
leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem.  
 
 
Örtmedicin Ett annat namn för örtmedicin är fytoterapi. Örtmedicin innebär 
användande av läkemedel från växtvärlden. Förutom vad som vanligen menas med 
örter, gäller det även träd, ormbunkar, havstång eller lavar. Såväl hela växter som 
delar används. Läkemedlen kännetecknas av att de innehåller allt som biogenetiskt 
lagrats i växten och inte bara isolerade eller på syntetisk väg framställda kemikalier. 
Många läkemedel inom skolmedicinen härstammar från växtvärlden, men 
framställningssättet och även användningen av dem skiljer sig för det mesta från 
örtmedicinen 
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