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Inledning  
Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan 

alla som är 15 år eller äldre delta, förutsatt att de är bosatta i Kronobergs län 

och inte har något politiska uppdrag i Landstinget Kronoberg. Panelen 

tillfrågas om olika områden som är av betydelse för utvecklingen av 

landstingets arbete. Tre gånger per år skickas enkäter via e-post till panelen.   

 

Syftet med denna medborgarpanel var att ta del av paneldeltagarnas attityder 

till psykisk ohälsa/sjukdom, kunskaper om vart man vänder sig vid psykisk 

ohälsa/sjukdom samt vad man anser om en gemensam akutmottagning för både 

kroppslig och psykisk sjukdom. Olika undersökningar visar att det finns 

skillnader i synen på psykisk ohälsa och en okunskap om vart man ska vända 

sig för att få hjälp. De förtroendevalda i Landstinget Kronoberg är angelägna 

om att ta del av medborgarnas tankar om psykisk ohälsa/sjukdom som ett stöd 

för det fortsatta utvecklingsarbetet i Landstinget Kronoberg. 

 

Socialstyrelsen visade 2010 att personer med psykisk ohälsa/sjukdom får sämre  

vård och oftare än andra avlider i kroppsliga sjukdomar som hade kunnat 

förebyggas eller behandlats, t ex hjärtinfarkt och stroke. På nationell nivå pågår 

ett riksomfattande arbete för att öka kunskapen om och förändra attityden till 

personer med psykisk ohälsa/sjukdom.  

Frågorna i denna panel är delvis hämtade från ett avhandlingsarbete vid Lunds 

universitet (Lundberg, 2010) och en befolkningsundersökning från Centrum för 

Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) 2012. 

Vilka frågor fick panelen svara på? 
Enkäten innehöll bakgrundsfrågor om ålder, kön, utbildningsbakgrund och 

kommuntillhörighet. Dessa frågor har varit återkommande i alla 

panelundersökningar. 

 

Specifika frågor för denna panelundersökning var  

 Psykisk sjukdom är en sjukdom som vilken annan sjukdom som helst  

 Vi måste inta en mer tolerant inställning till människor i vårt samhälle som 

har en psykisk sjukdom  

 Om man fått reda på att någon vårdats för psykisk ohälsa/sjukdom kommer 

de flesta att ta personen på mindre allvar  

 Så långt som det är möjligt bör vård vid psykisk ohälsa/sjukdom bedrivas i 

öppna vårdformer nära patientens hemmiljö 

 På sjukhusens akutmottagningar ska man kunna söka både för akut 

kroppslig och akut psykisk sjukdom 

 Om du har en vän eller anhörig med psykisk ohälsa/sjukdom vart skulle du 

rekommendera denne att vända sig för att få professionell hjälp  

 Har du själv, en vän eller anhörig sökt vård på grund av psykisk 

ohälsa/sjukdom?  
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Paneldeltagarna fick möjlighet att i fri text lämna egna kommentarer eller framföra 

synpunkter.  

 

Vilka har deltagit? 
Enkäten skickades ut till 785 personer av dem deltog 433. Det innebär en 

svarsfrekvens på 55 %. Antalet svar är det högsta av samtliga paneler. 

 

Av dem som har svarat är 64 % kvinnor och drygt hälften av dem som svarat har 

högskoleutbildning. Samtliga kommuner är representerade i panelen. 

 

 
Figur 1. Åldersfördelning hos dem som svarat i förhållande till 

ålderfördelningen i Kronoberg 

 

 
Figur 2. Paneldeltagarnas svar på frågan: Har du själv, 

 en vän eller anhörig sökt vård på grund av psykisk ohälsa/sjukdom? 
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Hur har panelen svarat? 
Psykisk sjukdom är en sjukdom som vilken annan sjukdom som helst 
 

 
Figur 3. Paneldeltagarnas svar på ” Psykisk sjukdom är en sjukdom som  

vilken annan sjukdom som helst”. 
 

De flesta i denna panel instämmer helt och hållet eller instämmer till stor del i att 

psykisk sjukdom är som vilken annan sjukdom som helst. Procentuellt är det en 

högre andel i denna undersökning jämfört med en tidigare befolkningsundersökning 

(CEPI -Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser). Tankar och 

föreställningar om psykiska sjukdomar har alltid funnits, men förklaringarna till 

dessa sjukdomars uppkomst har varierat genom historien. 

 

Vi måste inta en mer tolerant inställning till människor i vårt samhälle  
som har en psykisk sjukdom 

 
Figur 4. Paneldeltagarnas svar på ”Vi måste inta en mer tolerant inställning  

till människor i vårt samhälle som har en psykisk sjukdom”. 
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De flesta i denna panel instämmer helt och hållet eller instämmer till stor del i att vi 

måste inta mer tolerant inställning till människor i vårt samhälle med psykisk 

sjukdom. Även i denna fråga är det procentuellt fler som i högre utsträckning 

instämmer jämfört med en tidigare befolkningsundersökning (CEPI -Centrum för 

Evidensbaserade Psykosociala Insatser).  En avhandling lyfter fram att mediabilden 

kan vara en av orsakerna till hur befolkningen uppfattar psykisk sjukdom. Ofta 

framställs psykisk sjukdom i samband med våldsbrott.  Det i sin tur bidrar till att 

framställa personer med psykisk sjukdom i orimligt dålig dager (Lundberg, 2010). 

 

Om man fått reda på att någon vårdats för psykisk ohälsa/ sjukdom 
kommer de flesta att ta personen på mindre allvar 
 

 
Figur 5. Paneldeltagarnas svar på ”Om man fått reda på att någon vårdats  

för psykisk ohälsa/ sjukdom kommer de flesta att ta personen på mindre allvar”. 

 

Det finns en farhåga att personer som vårdats för psykisk ohälsa/sjukdom tas på 

mindre allvar. Flertalet av paneldeltagarna bekräftar denna bild. I avhandlingen av 

Lundberg (2010) framkommer ett liknande resultat. Där tillfrågades personer med 

egen erfarenhet av att ha vårdats inom psykiatrin. Mycket talar för att tidigt i livet 

formas föreställningar kring hur vi förväntas bemöta personer med psykisk 

sjukdom.  

 

I inledningen av denna rapport beskrivs att personer med psykisk sjukdom betydligt 

oftare än andra avlider i kroppsliga sjukdomar som hade kunnat förebyggas och 

behandlas. Det går inte att lyfta fram någon en enskild orsak till detta. Är det så att 

vi inte tar koppsliga symtom på allvar hos dem som har en psykisk sjukdom? 
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Så långt som det är möjligt bör vård vid psykisk ohälsa/ sjukdom  
bedrivas i öppna vårdformer nära patientens hemmiljö 
 

 
Figur 6. Paneldeltagarnas svar på ” Så långt som det är möjligt bör vård vid  

psykisk ohälsa/ sjukdom bedrivas i öppna vårdformer nära patientens hemmiljö”. 

 

En övervägande del av paneldeltagarna har svarat att vården ska bedrivas i öppna 

vårdformer nära patientens hemmiljö. Liknande svar har tidigare framkommit i 

tidigare befolkningsundersökning (CEPI -Centrum för Evidensbaserade 

Psykosociala Insatser). 

 

På sjukhusens akutmottagningar ska man kunna söka både för akut 
kroppslig och akut psykisk sjukdom 

 

 
Figur 7. Paneldeltagarnas svar på ”På sjukhusens akutmottagningar ska  

man kunna söka både för akut kroppslig och akut psykisk sjukdom”. 

 

En majoritet av paneldeltagarna (73 %) menar att man ska kunna söka akut för 

både kroppsliga och psykiska sjukdomar på sjukhusens akutmottagningar. Bland 

de kommentarer som lämnats återfinns synpunkter om att samverkan borde öka så 
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att vi får en ökad helhetsyn. Några paneldeltagare menar att den kroppsliga vården 

försummar psykiska besvär medan den psykiatriska vården försummar kroppsliga 

åkommor 

 

Om du har en vän eller anhörig med psykisk ohälsa/sjukdom vart skulle 
du rekommendera denne att vända sig för att få professionell hjälp 

 
Av dem som lämnat förslag på vart man skulle vända sig har de flesta angett 

vårdcentralen eller psykiatrin. Många har svarat både vårdcentralen och psykiatrin 

beroende ohälsans/sjukdomens svårighetsgrad. Några skulle rekommendera 

psykolog, kyrkan, 1177, psykoterapeut och någon nämner alternativmedicin. Mer 

än 30 % av paneldeltagarna har svarat att man inte vet vart man skulle 

rekommendera. 

 

Har du några kommentarer eller något du vill framföra är du 
välkommen  
att skriva det här 
 

Det är tydligt att området engagerar, 159 paneldeltagare har valt att lämna 

kommentarer. En del har lämnat långa berättelser om egna eller närståendes 

erfarenheter av vården, såväl positiva som negativa. 

 

De flesta lyfter fram att det finns behov av 

 upprustning av psykiatrin  

 förbättring av den psykiatriska kompetensen på vårdcentralerna 

 kortare väntetider 

 bättre bemötande och kontinuitet 

 tydlighet vart i vården man ska vända sig vid olika svårighetsgrad av 

psykisk ohälsa/sjukdom för att undvika att skickas mellan olika enheter.  

 

Några citat från paneldeltagarna 

”…satsa mer på den psykiatriska vården…” 

 

”…gapet mellan psykiatrin och den ”vanliga” sjukvården är på tok för 

stort idag…” 

 

”…vårdcentralerna dit man oftast söker sig har dålig kompetens…” 

 

”…mår dåligt, slussas mellan olika enheter…” 

 

”…svårt och tar för lång tid…” 

 

Andra områden som paneldeltagarna kommenterat är 

 behov av tidiga insatser 

 anhörigas betydelse 

 bättre rehabilitering och uppföljning 

 mer samtal mindre läkemedel 
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 bättre samverkan kommun och landsting 

 bättre vårdmiljö, mer varm och inbjudande 

 tillgång till samtalsresurs vid besked om allvarlig sjukdom. 

 

Flera kommenterar att kropp och själ hör ihop. De beskriver att den psykiatriska 

vården inte ser kroppsliga sjukdomar och den somatiska vården blundar för att 

psykisk sjukdom kan ligga bakom kroppsliga symtom. Detta återkommer ofta i 

patientnämndens berättelser och vid dialoger med 

handikapp/funktionshinderrörelsen. 

 

Flera paneldeltagare framför att attityder till psykisk ohälsa/sjukdom i samhället 

behöver förändras. Citat från två paneldeltagare 

 

”Attityden till psykisk ohälsa behöver förändras ännu mer i hela 

samhället, särskilt i arbetslivet och faktiskt inom vissa delar av 

sjukvården också om vi ska nå större acceptans för psykisk ohälsa. 

Livskunskap(inkluderat psykisk hälsa) med lösningsfokus, behöver 

bli ett nytt ämne i skolan från första klass, kunskap minskar rädsla och 

skapar tolerans för olikheter oss människor emellan”  

 

”…det är inte fult, utan en sjukdom…” 

 

Hur ska resultatet användas i Landstinget 
Kronoberg? 
Paneldeltagarnas synpunkter utgör tillsammans med faktabaserad 

information underlag i den fortsatta utvecklingen av den psykiatriska 

vården såväl innehåll som lokaler och miljö. Inom Landstinget 

Kronoberg finns idag en diskussion om hur den psykiatriska vården ska 

integreras med den kroppsliga vården. 

 

Resultatet visar att en relativt stor grupp av paneldeltagarna inte vet vart 

man ska vända sig vid psykisk ohälsa/sjukdom. Det är viktigt att man 

utvecklar information om vart man kan vända sig, bland annat på 

1177.se. 

 

Bemötande och kommunikation lyfts fram i kommentarer från panelen. 

Detta är ett viktigt utvecklingsområde där ett kontinuerligt 

förbättringsarbete pågår. En aktivitet under hösten är Landstinget 

Kronobergs kvalitetsvecka som har temat Kommunikation och 

bemötande. 

 

De förtroendevalda riktar ett stort tack till paneldeltagarna för allt 

engagemang och värdefulla synpunkter. Resultatet kommer att 

presenteras för landstingets politiska ledning och tjänstemannaledning. 
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