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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
En stor del av de patienter som frekvent söker vård lider av psykosomatiska sjukdomar (MUPS) 

och somatiseringssyndrom (MUS). Båda dessa tillstånd grundar sig i psykiska påfrestningar men 

yttrar sig i form av fysiska symptom. Stress är en psykisk påfrestning som är mycket utbredd i 

vårt samhälle idag. När människan utsätts för stress startar en rad olika fysiska processer i 

kroppen, som en del av vår överlevnadsinstinkt. Trots det är det många som stressar sig sjuka. Då 

kroppen inte får chans till återhämtning ökar risken för ohälsa med risk för psykosomatiska 

sjukdomar och somatiseringssyndrom som följd.  

 

Syfte  
Studiens syfte var att belysa upplevelser hos patienter med psykosomatiska sjukdomar och 

somatiseringssyndrom i den somatiska vården. 

 

Metod  
En litteraturöversikt valdes som metod, där 16 artiklar inkluderades. Artiklarna var av kvantitativ 

eller kvalitativ metod och analyserades enligt metoden integrerad analys. 

 

Resultat 
Patienter med MUPS/MUS lider av ohälsa och remitteras runt till olika vårdenheter utan att få 

den hjälp de behöver. Detta innebär ytterligare påfrestning på hälsan hos dessa patienter. Starka 

känslor såsom utanförskap, oro, skam och rädsla för sin egna ohälsan genomsyrar dessa 

patienters upplevelser. Kunskapen för dessa sjukdomstillstånd är bristfällig och det saknas tydliga 

riktlinjer och behandlingsmetoder inom vården. 

 

Slutsats 
Stigmatisering kring psykisk ohälsa skapar skam och utanförskap, vilket patienter med 

MUPS/MUS i stor utsträckning upplever. Bristande kunskap har visat på ineffektiv behandling 

vilket dessutom medför enorma kostnad för samhället. Sambandet mellan kropp och själ får inte 

förbises. Sjukvårdspersonal bör därför utbildas i att se den psykologiska faktorn bakom de 

fysiologiska symptomen. 

 

 

Nyckelord: Hälsa, Personcentrerad Vård, Psykiska Störningar, Psykosomatiska Sjukdomar, 

Smärtuppfattning, Somatiseringssyndrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

ABSTRACT 

 

Background 
A large proportion of patients who frequently seek health care suffer from psychophysiologic 

disorders (MUPS) and somatoform disorders (MUS). Both of these conditions derive from 

mental illness yet they manifest as physical symptoms. Stress is a psychological phenomenon 

which is widely spread in our society today. When a person is exposed to stress, a variety of 

physical reactions commence within our body, due to our survival instinct. In spite of this, a lot 

of people become physically and mentally ill from stress. When our body is deprived of recovery, 

there is a higher probability for lack of health and therefore the risk of developing 

psychophysiologic disorder and somatoform syndromes increases. 

 

Aim 
The purpose of the study was to illuminate patients with psychophysiologic disorders and 

somatoform disorders and their experiences within the somatic healthcare. 

 

Method 
A literature review has been conducted with an including total of 16 articles. The chosen articles 

consisted of quantitative or qualitative methods, analyzed according to the integrated analysis 

method. 

 

Results 
Patients with MUPS/MUS suffer from lack of health and are often referred to various care units 

without getting the help they need. This leads to further distress with a decreased health 

experience. Strong emotions such as exclusion, anxiety, shame and fear of lacking health 

permeate these patients' experiences. The knowledge regarding these conditions are insufficient 

and no distinct guidelines nor clear treatments exist within the healthcare system. 

 

Conclusions 
The stigmatization regarding mental illness leads to feelings of shame and exclusion for these 

patients. The lack of knowledge leads to ineffective treatment, which also entails an increased 

economic burden for the society. The relationship between the body and the soul must not be 

overlooked. Healthcare professionals need to be educated in the ability to recognize the 

underlying psychological factors behind the physiological symptoms. 

 

Keywords:  Health, Medically unexplained physical symptoms (MUPS), Medically unexplained 

symptoms (MUS), Mental Disorder, Patient-centered care, Pain Perception 
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INLEDNING 

En stor del av de patienter som söker till olika vårdenheter lider av psykosomatiska sjukdomar 

och somatiseringssyndrom. Trots det är det väldigt få av dessa patienter som får den hjälp som de 

förväntar sig av vården, dessa patienter upplever därför en stor ohälsa. Detta beror på att många 

av de symptom som patienterna söker för är både osynliga och oförklarliga. Vi har upplevt att 

patienterna känner att de hamnar mellan stolarna och att ingen prioriterar deras besvär. Därför har 

patientperspektivet valts i fokus för att svara på frågor som berör patienternas upplevelser i mötet 

med den somatiska vården. Ämnet är aktuellt och viktigt för att kunna förbättra och säkerställa 

god och säker vård. 

BAKGRUND  

Ökad psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan ökar allt mer i dagens samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2019). Enligt 

Socialstyrelsen (2017) är det framförallt diagnoser som depression och olika ångestsyndrom som 

främst bidrar till ökningen. Währborg (2009) skriver om flera tänkbara orsaker till varför 

människor upplever betydligt mer stress idag jämfört med tidig början på 90-talet. En del menar 

att det handlar om en attitydförändring, där nutidens generationer kräver mer utbyte av sitt arbete, 

en minskad tolerans för motstånd samt ett ökat krav på att få ta del av samhällets resurser. Andra 

menar att den ökade stressen kan förklaras med att kvinnor fått ta mer plats på arbetsmarknaden 

och därmed har familjerna och framförallt kvinnorna fått en ökad arbets- och vardagsbelastning. 

Andra betonar den ökade förändringstakten i samhället och den kraftigt ökade teknikutvecklingen 

och informationsflödet samt kraven på ständig tillgänglighet. Hagquist, Due, Torsheim och 

Välimaa (2019) påvisar i sin studie att det finns en markant ökning av psykosomatiska symptom 

bland unga tonåringar. Den ökade psykisk ohälsa bland unga redovisas även av Statistiska 

Centralbyrån (SCB) (2017). Vidare betonar SCB komplexiteten hos orsakssambanden som kan 

förklara denna ökning och menar att kartläggningen av dessa samband är en stor utmaning. En 

sammanställning gjord av försäkringskassan (2016) visar att den ökade sjukskrivningen i 

samhället beror framförallt på en ökad stressinducerad psykisk ohälsa. I Potembska, Pawlowska 

och Szymanska´s studie (2019) redovisas en stark ökad risk för psykosomatiska besvär och 

somatiseringssyndrom hos personer med risk för internetberoende oberoende kön och ålder. 

 

Stress 

Först och främst bör en skilja på och förstå innebörden av de två begreppen stressor och 

stressrespons. En stressor eller flera stressorer är faktorer och/eller stimuli som utlöser en 

stressrespons. Stressresponsen kan antingen upplevas som negativ eller positiv. En stressrespons 

är alltså en reaktion eller ett beteende som syftar till att hantera och adaptera till en stressor. 

Stressresponsen är en biologisk mekanism som är till för att skydda människan från eventuella 

hot, vilket innebär att det autonoma nervsystem och dess sympaticus-funktion aktiveras (Almén, 

2017).  

 

När människan utsätts för stress mobiliseras en rad olika fysiologiska mekanismer och processer i 

kroppen: hjärtat pumpar snabbare, pulsen och blodtrycket stiger och binjurarna utsöndrar 

stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol. Dessa fysiologiska reaktioner stärker 
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anpassningsförmågan, ger ökad energi och bättre koncentrationsförmåga. Denna hormonella- och 

fysiologiska process kallas i medicinsk term för hypotalamic-pituitary-adrenal-axis (HPA-axeln), 

mer allmänt känd som stressaxeln (Almén, 2017). HPA-axeln är en nödvändighet för människans 

överlevnad men samtidigt som de ovannämnda reaktionerna sätts igång i kroppen, minskar även 

blodtillförseln till de inre organen och de reproduktiva funktionerna minskar. Stressresponsen 

skyddar därför endast under en begränsad tid, då det finns tid för återhämtning och kroppen får en 

chans att återställa sin normala inre balans. När kroppen å andra sidan utsätts för långvarig 

anspänning och stress och möjlighet till återhämtning inte ges, kan kroppen ta skada på en mängd 

olika sätt, såväl psykiskt som fysiskt (Lundberg & Wentz, 2004). Forskning har visat att det finns 

ett tydligt samband mellan psykosocial stress och kardiovaskulära sjukdomar och därmed en 

ökad dödlighet (Rasul, Stansfeld, Smith, Shlomo & Gallacher, 2007). Även Hagström et al. 

(2017) påvisar i sin studie ett samband mellan stress och ökad dödlighet för patienter med 

kranskärlssjukdom. Almén (2017) lyfter andra somatiska sjukdomstillstånd som också kan 

orsakas av psykosocial stress, såsom huvudvärk och buksmärta (Almén, 2017). När HPA-axeln 

och de fysiologiska stress-mekanismerna stimuleras och aktiveras under en allt för lång tid, 

mattas kortisolutsöndringen av. Då sker inte längre någon utsöndring av stresshormoner, trots att 

kroppen utsätts för stress. HPA-axeln beskrivs då som utmattad och dysreglerad vilket även kan 

orsaka störd dygnsrytm, kronisk trötthet, dysfunktion av sköldkörteln, reumatism, fetma, 

depression och utmattningssyndrom (Almén, 2017).   

 

Sambandet mellan långvarig negativ stress och dess patologiska somatiska konsekvenser innebär 

att många människor söker sig till sjukvården för de somatiska besvären som uppstår. De 

somatiska besvären är mycket lättare att ta på och se med blotta ögat och därmed blir det också 

lättare att både förstå och acceptera att något är fel. Personer som då söker vård för de fysiska 

besvären, riskerar att enbart behandlas för de somatiska symptomen och en eventuell psykisk 

problematik såsom psykosomatiska sjukdomar och/eller somatiseringssyndrom blir ej 

uppmärksammade. Psykosomatisk ohälsa och somatiseringssyndrom är ett stort 

samhällsproblem, det kostar inte bara enorma resurser i form av tid, pengar, arbetskraft och 

vårdplatser, utan det orsakar även stort lidande för patienten (Almén, 2017; Warner, Walters, 

Lamahewa & Buszewicz, 2017). 

Psykosomatisk sjukdom och somatiseringssyndrom   

Psykosomatisk sjukdom och somatiseringssyndrom är två begrepp och sjukdomstillstånd som 

belyses i denna studie. Gemensamt för dessa två tillstånd är att de finns ett samspel mellan 

somatik och psyke, det vill säga mellan kropp och själ. Båda tillstånden orsakas av psykiska 

påfrestningar och stress som till exempel livskriser, ångest, trauman och depressioner. Vad som 

också är gemensamt för dessa två tillstånd är att de “ger sig tillkänna” i form av kroppsliga 

symtom såsom till exempel smärta, muskelspänning, yrsel och illamående. Den avgörande 

skillnaden mellan dessa två tillstånd är att somatiseringssyndrom enbart uppvisar somatiska 

symtom men inga kroppsliga tecken. En patient med psykosomatisk sjukdom å andra sidan 

uppvisar både symtom och kroppsliga tecken (Guo, Kleinstäuber, Johnson & Sundram, 2019; 

Ottosson & Ottosson, 2007; Poloni et al., 2018). Det är en marginell skillnad mellan dessa 

tillstånd och det märks i den forskning och litteratur som berör ämnet. Flera författare väljer att 

inte särskilja på dessa begrepp utan redovisar de istället som synonymer/motsvarigheter inom 

samma sjukdomskategori (Katsamanis et al., 2011; Osika, 2013; Ziadni et al., 2018). 
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Psykosomatisk sjukdom (MUPS) 

Psykosomatisk sjukdom är, som i korthet nämnts ovan, somatiska besvär och symtom som 

orsakats av bakomliggande psykisk problematik och som dessutom uppvisar kroppsliga tecken. I 

den engelska forskningen benämns psykosomatisk sjukdom på många olika sätt, men den mest 

förekommande benämningen är medically unexplained physical symptoms (MUPS) (Poloni et 

al., 2018). 

 

Några av de psykosomatiska symptom som kan uppstå och orsakas av psykiska påfrestningar är 

tex. klåda, försämring av psoriasis, migrän, irritabel tarm (IBS), magsår, hjärtinfarkt, infektioner 

samt muskelspänningar i nacke och rygg. Smärta är en av många psykosomatiska symptom som 

personer söker till primärvården för (Linton, 2013). Smärta är ett komplext symptom som är 

mångfacetterat och i allra högsta grad individuell. Inom sjukvården delas smärtan också in i 

medicinska termer, så som nociceptiv smärta, neurogen smärta, akut eller kronisk smärta, 

psykosocial smärta och social smärta (Linton, 2013). Omfattande forskning har visat att smärta 

och emotioner ömsesidigt påverkar varandra och att emotioner är en mycket bidragande faktor i 

människors smärtupplevelser (Le Borgne, Boudoukha, Petit & Roquelaure, 2017). Vissa forskare 

menar till och med att smärta i själva verket är en emotion och att psykosociala faktorer därför 

inte kan åsidosättas utan bör beaktas vid utredning av patienter med smärta (Linton, 2013). 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta både som en sensorisk, 

fysisk och emotionell upplevelse. Smärta är onekligen gränsöverskridande och det blir tydligt att 

en inte kan skilja på kropp och själ när en undersöker människors smärtupplevelser (IASP, 2017). 

 

Hur hänger emotioner och stress ihop med somatisk smärta?  

Känslor har som nämnts en stor påverkan på vår kropp. Känslorna vidareutvecklas och tar sig 

uttryck i hela kroppen, genom det autonoma nervsystemets inverkan på organen, den 

tvärstrimmiga muskulaturen, det endokrina systemet och immunsystemet (Ottosson & Ottosson, 

2007). En person som utsätts för hög stress och psykologiska påfrestningar i sin vardag kan 

drabbas av psykiskt framkallade muskelspänningar i till exempel nacke, rygg och huvud. Dessa 

muskelspänningar intensifieras ju längre tiden går då bristen på avslappning råder. De vanligaste 

muskelrelaterade smärtorna som uppstår på grund av stress är spänning i trapeziusmuskeln och 

spänningshuvudvärk. Trapeziusmuskeln är liksom ansiktsmuskulaturen nära sammankopplade till 

våra emotioner och vårt känsloliv. En psykiskt påfrestande vardag innebär mer emotionell stress. 

Känslor som oro, bristande kontroll och rädsla uttrycks genom att människan höjer på axlarna 

och rynkar pannan (Lundberg & Wentz, 2004). Långvarig stress och muskelspänningar utan 

återhämtning ökar risken för att utveckla kronisk smärta (Osika, 2013).  

 

Sjukvårdspersonal möter och vårdar patienter som lider av psykosomatiska sjukdomar inom 

sjukvårdens alla enheter; inom primärvården, akutmottagningar och olika vårdavdelningar 

(Aiarzaguena et al., 2009). Trots det finns det ingen riktig undervisning i ämnet psykosomatik, i 

grundutbildning av vårdpersonal. Något paradoxalt med tanke på att sjuksköterskans 

huvudområde är omvårdnad, vilket ska utgöra ett holistiskt synsätt med helheten och hela 

människan i centrum (Bullington, 2007). 

 

Psykosomatisk sjukdom bland kvinnor och män 

Det finns strukturella faktorer i samhället som påverkar förekomsten av psykosomatiska 

sjukdomar bland män och kvinnor. Människors olika villkor, förutsättningar och identiteter har 

både direkt och indirekt påverkan på vår hälsa (Osika, 2013). I statistiken kan vi se att kvinnor 

och flickor i större utsträckning lider av psykosomatiska sjukdomar jämfört med män och pojkar 
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(Osika, 2013; Poloni et al., 2018; SCB, 2017). Kvinnor söker i dessa fall oftast vård för symtom 

som ont i magen eller “stressmage” och ont i huvudet (Poloni et al., 2018). Oregelbunden 

menstruation relaterad till ökad stress i vardagen är också ett psykosomatiskt besvär, men som 

inte förekommer i lika frekvent i vården såsom smärtsymtomen gör. En av många förklaringar till 

varför kvinnor drabbas av psykosomatiska sjukdomar i större utsträckning jämfört med män 

skulle kunna vara kvinnans ställning i samhället. Kvinnor har generellt sett lägre löner, otryggare 

anställningsförhållande, lägre ersättningsnivåer vid sjukdom samt att det finns fler ensamstående 

mammor än pappor och så vidare. Alla dessa förhållanden och generella orättvisor mellan könen 

skapar stress och bidrar därmed till en ökad risk för ohälsa (Osika, 2013). 

 

Somatiseringssyndrom (MUS) 

Även tillståndet somatisering har många namn i engelskan men den benämning som förekommer 

mest frekvent i forskning är Medically unexplained symptoms (MUS) (Guo et al., 2019) 

 

Några av de somatiseringssyndrom som förekommer inom vården och som patienter initialt söker 

vård för är tex. huvudvärk, trötthet, illamående, yrsel, nacke- och ryggsmärta, domningar i 

muskler, ont i bröstet, svaghetskänsla, sömnsvårigheter, klump i halsen, dyspné, hetta och köld-

känsla. Samtliga av dessa symtom har en psykologisk bakgrund och är alltså orsakade av 

psykologiska påfrestningar i patienternas liv (Bragée, 2013). 

 

För att diagnostiseras med exempelvis somatoform smärta ska inga somatiska tecken kunna 

påvisas, inte heller någon psykisk sjukdom ska föreligga. Dock ska psykologiska faktorer såsom 

psykiska påfrestningar ha en avgörande roll för smärtans debut, svårighetsgrad och förlopp. 

Vanliga somatiska symtom som förekommer hos patienter som somatiserar är olika typer av värk 

och smärtor, yrsel, trötthet och svaghet. Då dessa patienter inte uppvisar några kroppsliga tecken 

skickas de allt för ofta runt till olika specialistavdelningar för vidare utredning. Dessa patienter 

upplever ofta ett stort lidande med förtvivlan och hopplöshet, då vårdprocessen resulterar i 

felaktiga diagnoser och overksamma behandlingar (Ottosson & Ottosson, 2007). 

 

Precis som för patienter med psykosomatiska problem läggs fokuset på symptomen och inte den 

bakomliggande orsaken till symptomen. Somatisering kan beskrivas som en slags 

skyddsmekanism hos patienten. Hen förnekar sina psykiska påfrestningar och avleder till 

exempelvis ett psykiskt trauma, genom att förkroppsliga sjukdomssymptom istället. Dessa 

patienter är många gånger väldigt sköra och vill undermedvetet maskera all form av psykiskt 

lidande. I de fall då en läkare eller en terapeut påstår att patientens symptom kan ha en psykisk 

bakomliggande förklaring känner sig ofta dessa patienter mycket kränkta och arga för att de 

upplever att deras besvär inte blir tagna på allvar (Bragée, 2013; Ingvar & Eldh, 2012).  

 

Samhällspåverkan 

Patienter med somatiseringssyndrom kallas ofta för “mångsökare” av sjukvårdspersonal. De 

söker sig till vården flera gånger per år i hopp om att få hjälp med deras sjukdomsproblematik 

och besvär. I viss litteratur beskrivs dessa patienter som “besvärliga” då läkaren inte kan hitta 

någon fysisk och patologisk förklaring till deras besvär. Denna patientgrupp kräver omfattande 

undersökningar, de skickas runt till olika specialiteter och professioner och kräver remisser för 

vidare undersökningar. Men inga fel hittas, varken på röntgen eller laboratoriesvar. Detta innebär 

ett stort lidande för patienterna men också enorma kostnader för samhället och sjukvården 

(Bragée, 2013; Leutgeb et al., 2018). Ungefär 20 procent av de patienter som söker sig till 
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primärvården för smärta lider av somatiseringssyndrom (Guo et al., 2019, Schneider et al., 

2011).  

 

Den äldre människan 

Äldre människor är ofta multisjuka och de somatiska symptom som kan kopplas till en somatisk 

diagnos blir då svåra att särskilja från somatiseringssyndrom. van Driel et al. (2018) beskriver i 

sin studie om svårigheten att fastställa somatiseringssyndrom, i synnerhet hos äldre patienter. 

Svårigheten att bedöma och diagnostisera somatiseringssyndrom försvåras med den stigande 

åldern och att äldre personer ofta är multisjuka. Detta gör ämnet än mer aktuellt då människans 

medellivslängd konstant ökar (Gapminder, 2018). 

 

Teoretisk utgångspunkt: Hälsa 

I denna litteraturöversikt är hälsa den centrala teoretiska utgångspunkten. Vidare kommer 

relaterade begrepp som knyter an till vårt centrala begrepp att presenteras.  

 

Hälsa är ett centralt och viktigt begrepp för människans mening och välbefinnande men vad 

själva begreppet hälsa innebär är inte helt självklart. Hälsa kan tolkas på flera olika sätt och består 

av flera abstraktionsnivåer. Hälsa kan både beskrivas som ett konkret tillstånd såväl som 

välbefinnande, lycka och livskvalité. Hälsa kan även beskrivas som ett tillstånd, en process, ett 

resultat, ett mål eller ett mått på välstånd (Brülde & TengMand, 2003). Johansson, Weinehall och 

Emmelin (2009) beskriver hur olika yrkeskategorier har ett syfte och en arbetsroll med fokus på 

människors hälsa, men insatserna varierar mellan yrkeskategorierna. Beroende på vilket teoretiskt 

perspektiv man utgår ifrån, exempelvis det humanistiska eller det naturvetenskapliga 

perspektivet, så tolkas hälsa på olika sätt. Brülde och TengMand (2003) skriver om olika 

filosofiska antaganden, om människan, världen och kunskapen och hur det också påverkar 

uppfattningen av vad hälsa innebär. Filosofin styr därmed också innebörden i begreppet och hur 

det tolkas och relateras till hälsans olika perspektiv. 

 

För att konkretisera hälsans komplexitet har World Health Organization (WHO) (2019) tagit fram 

ett internationellt standardiserat klassificerings-verktyg för att diagnostisera människor med 

ohälsa, genom att mäta olika typer av funktionstillstånd och hälsans alla olika dimensioner. På 

engelska heter denna omfattande klassifikation; International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF). 

 

Det humanistiska perspektivet 

Inom hälso- och sjukvård beskrivs hälsa utifrån två perspektiv, det naturvetenskapliga och det 

humanistiska perspektivet. Det naturvetenskapliga perspektivet beskriver hälsa som motsats till 

sjukdom, medan det det humanistiska perspektivet beskriver hälsa som något mer än enbart 

frånvaro av sjukdom. Det humanistiska och det naturvetenskapliga perspektiv utesluter inte 

varandra, båda behövs för att få en förståelse för människans hälsa och ohälsa. Naturvetenskapen 

och medicinens uppgift är att lindra och bota sjukdom, medan det humanismen utgår utifrån ett 

holistiskt perspektiv med hela människan i fokus. Ett holistiskt förhållningssätt innebär att 

helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan förstås enskilt utan sin kontext. 

Där både kropp och själ har en ömsesidig påverkan på människans välmående och hälsa (Birkler, 

2007).  
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Att hälsa är ett centralt begrepp i människors liv kan även ses i Sveriges lagar, då många lagar är 

framtagna för att skydda människor och deras hälsa. Hälso- och sjukvårdslagen är utformad 

utifrån ett humanistiskt och holistiskt perspektiv, där vikten av att bemöta och respektera alla 

människors lika värde betonas. Det lagen påpekar är att det gemensamma målet inom hälso- och 

sjukvården skall vara att erbjuda alla människor vård på lika villkor samt en god hälsa trots olika 

förutsättningar i livet. Vidare ska vården alltid ges med respekt för personens värdighet och med 

åtanke att alla människor är lika värda (SFS 2017:30). 

 

Det humanistiska perspektivet med holismen, gäller inte enbart den svenska hälso- och 

sjukvården utan hela världen. WHO har med sin definition av hälsa konstaterat att det inte enbart 

handlar om frånvaro av sjukdom eller svaghet, utan att det är en balans mellan det psykiska, 

fysiska och sociala välbefinnandet (World Health Organisation, 1948). Hälsa betraktas alltså även 

globalt som ett holistiskt begrepp som innefattar både kropp och själ. Vidare beskriver Medin och 

Alexanderson (2000) människan som en komplex varelse, där både det psykiska och fysiska 

tillståndet har en ömsesidig påverkan och ett tydligt samspel på hälsa och välbefinnande. 

 

Personcentrerad vård 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2016) betonar holismens värde genom vikten av ett 

personcentrerat förhållningssätt vid mötet av patienten. Lidén och Svensson (2014) menar att ett 

personcentrerat förhållningssätt handlar om att se till hela patienten och hens unika behov. En 

viktig aspekt av personcentrerad vård är också patientens självbestämmande och hens ansvar för 

sin hälsa och sitt liv. En av de viktigaste förutsättningarna för att ett personcentrerat 

förhållningssätt ska kunna upprätthållas är att det finns ett förtroende mellan patient och 

vårdgivare. Sjuksköterskan har därför en viktig uppgift i att skapa förtroende, visa empati inför 

patientens situation och att bygga ett partnerskap för en god och säker vård. Wallström, Ekman 

och Taft (2017) styrker vikten av ett personcentrerat förhållningssätt och menar att det bidrar till 

att patienten känner en ökad känsla av sammanhang, mening och välbefinnande och därmed även 

upplevelsen av en bättre hälsa. 

 

Trots att forskningen och litteraturen betonar vikten av att se människan som helhet, för att uppnå 

god vård, hälsa och välbefinnande så finns det fortfarande en tydlig stigmatisering kring psykisk 

ohälsa. Psykiska sjukdomar betraktas ha lägre status både inom hälso-och sjukvården men också 

hur det betraktas av allmänheten och samhället (Holder, Peterson, Stephens & Crandall, 2018). 

Att lida av en psykisk sjukdom har länge betraktats som något fult och tabubelagt och det 

beskrivs även ibland som något medicinskt oförklarligt. Inte sällan upplever patienten att 

sjukvården betraktar patienten som simulerande. Stigmatiseringen medför att drabbade personer 

lider i det tysta. Personer med psykisk sjukdom skäms för att söka psykisk vård och är rädda för 

att inte bli tagna på allvar (Åsbring & Hochwälder, 2009).  

 

KASAM 

Antonovskys hälso-teori om känslan av sammanhang (KASAM), menar att KASAM är en viktig 

beståndsdel i människors hälsa. KASAM består av tre dimensioner; begriplighet, hanterbarhet 

och mening. Begripligheten handlar om hur en person uppfattar sin omgivning. Om människan 

uppfattar världen som strukturerad, förnuftsmässigt och ordnad eller motsatsen, det vill säga 

kaotisk och otydlig, påverkar det hur hen upplever sin hälsa. Hanterbarheten utgörs av en persons 

möjlighet att hantera händelser som sker i hens vardag, med hjälp av olika resurser. 

Meningsfullheten bedöms vara den viktigaste dimensionen. Denna avspeglar en persons 

engagemang och motivation för händelser som sker i livet. Om en person ställs mot en utmaning 
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och samtidigt känner ett engagemang trots påfrestningar innebär det en högre KASAM jämfört 

med en person som känner total meningslöshet inför en uppgift. En individs KASAM är 

dynamisk och kan ändras under livets gång. Ju högre KASAM, desto godare upplevd hälsa och 

vice versa. En individ som känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin tillvaro 

skulle därför skatta sin hälsa högt. KASAM kan därför också beskrivas som en skyddsfaktor, där 

samhällets olika strukturer innebär olikheter för alla individers upplevda KASAM. Graden av en 

persons KASAM kan därför påverka hanteringen av komplexa sjukdomstillstånd. En hög känsla 

av KASAM ger personen en stabilare grund att stå på och gör det lättare att anpassa sig och 

hantera sjukdomssituationen, oberoende av sjukdomens svårighetsgrad (Antonovsky, 1979). 

Problemformulering  

Som beskrivits ovan i bakgrunden kan många somatiska sjukdomstillstånd vara orsakade av just 

psykosociala stressfaktorer. Omfattande forskning visar att MUPS/MUS är ett folkhälsoproblem 

vilket innebär ett stort lidande för många människor i samhället. Det ökande folkhälsoproblemet 

innebär även stora kostnader i form av resurser såsom tid, pengar, arbetskraft och vårdplatser. 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att belysa patienters upplevelser av MUPS/MUS i den 

somatiska vården, för att kunna säkerställa god omvårdnad av dessa personer. 

SYFTE  

Studiens syfte var att belysa upplevelser hos patienter med psykosomatiska sjukdomar och 

somatiseringssyndrom i den somatiska vården. 

METOD  

Design  

För att svara på studiens syfte valdes metoden litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt 

är att sammanställa den existerande forskningen inom det valda ämnesområdet. Detta görs genom 

insamling och analysering av empiriskt genomförda och publicerade studier för att sedan 

sammanställa det rådande kunskaps- och forskningsläget, påvisa kunskapsluckor och belysa 

förbättringsområden (Forsberg & Wengström, 2016). För kunna säkerställa bästa vård har 

sjuksköterskan ett ansvar att ständigt hålla sig uppdaterad på den senaste forskningen. Enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (2015) besitter sjuksköterskan sex kärnkompetenser, en av dessa 

är evidensbaserad vård (Forsberg & Wengström, 2016). Varje år publiceras ett omfattande flöde 

av artiklar, studier och undersökningar som sjuksköterskan förväntas vara uppdaterad på inom sitt 

yrke. För att lättare kunna ta del av den rådande forskningen kan sjuksköterskan då ta hjälp av 

litteraturöversikter. Genom att sammanställa den existerande forskningen i en litteraturöversikt, 

blir kunskapen mer tillgänglig och hanterbar (Forsberg och Wengström, 2016). 

Urval  

Avgränsningar  

Avgränsningarna baserades på litteraturöversiktens syfte. Genom att noga välja sökstrategi för 

vilka avgränsningar som ska göras samt vilka artiklar som ska väljas ut säkerställs urvalets 

kvalitet (Kristensson, 2014). Kunskap är en färskvara, inte minst i ett snabbt föränderligt 

samhälle, därför valde vi att avgränsa sökningen till publikationer ej äldre än tio år (Henricson, 
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2017). Vid sammanställning av en litteraturöversikt ska enbart originalkällor nyttjas (Polit & 

Beck, 2017), vilket applicerades i denna litteraturöversikt. Vi valde att inte begränsa arbetet till 

en viss åldersgrupp eller ett visst genus, då psykisk ohälsa berör båda dessa grupper. Psykisk 

ohälsa är ett globalt hälsoproblem därför valde vi att inte heller göra någon geografisk 

avgränsning. Språket avgränsades till engelska och svenska då dessa språk behärskas av oss 

båda.  

 

Inklusionskriterier 

Alla studier som valdes till denna litteraturöversikt var relevanta för studiens syfte. Alla studier 

innehöll deltagare med MUPS/MUS. Både studier av kvalitativ och kvantitativ design var av 

intresse och inkluderades därmed. Kvalitativ forskning brukar generellt betraktas ha lägre kvalitet 

men med anledning av att kvalitativ data ger ett djupare perspektiv gällande upplevelser var 

denna typ av forskning av stor vikt för besvara studiens syfte. Kvantitativ data var också av vikt 

då den bättre kan appliceras på den stora populationen (Friberg, 2017; Ekengren & Hinnfors, 

2012). Studier som även innefattade personer utan diagnosen psykosomatisk sjukdom eller 

somatiseringssyndrom inkluderades, förutsatt att övervägande del av deltagarna hade 

diagnostiserats med någon av ovanstående sjukdomar. Att studierna var peer reviewed samt att de 

genomgått en etisk granskning var även det ett inklusionskriterium (Polit & Beck, 2017).  

 

Exklusionskriterier 

För att begränsa det mycket breda ämnet och för att nå ett så syftes-specifikt forskningsunderlag 

som möjligt, exkluderades studier vars fokus enbart låg på läkaren och hens upplevelser. Studier 

som innehöll ett för lågt antal deltagare, även kallade fallstudier exkluderades, då evidensstyrkan 

i dessa studier bedömdes lägre (Polit & Beck, 2017). 

Datainsamling  

Sökning efter artiklar gjordes i följande databaser; PsycINFO, Public Medline (PubMed) och 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) complete. PsycINFO är en bred 

databas som täcker den psykologiska forskningen inom omvårdnad, medicin och andra 

närliggande ämnen. PubMED är en gratisversion av medline som täcker odontologi, omvårdnad 

och medicin. CINAHL Complete är mer inriktad på omvårdnadsforskning och innehåller artiklar 

som inte återfinns i tex Medline, huvudsakliga inriktning är sjukgymnastik, arbetsterapi och 

omvårdnad. Inför denna litteraturöversikt valdes ett antal sökord ut via Medical subject Headings 

(MeSH), inom de olika databaserna kallas dessa sökord för olika saker. I PsycINFO användes 

Tesaurus, i PubMed användes MeSH och inom CINAHL Complete användes det som kallas 

CINAHL Headings (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Inledningsvis gjordes en omfattande manuell fritextsökning med orden psykosomatisk sjukdom 

och somatiseringssyndrom. Vi fick då en uppfattning om det aktuella forskningsläget och kunde 

avgöra om det var möjligt att genomföra en litteraturöversikt inom det valda ämnesområdet. Det 

framkom då att många olika termer används för samma diagnos. För att skapa en överblick 

sammanställdes en “sökkarta” över samtliga begrepp respektive antal artikelträffar i varje 

databas. För att använda dessa sökord på ett korrekt sätt tillämpades booleska operatorer. 

Booleska operatorer är det som kallas AND, OR och NOT. Operatorn NOT används för att 

begränsa en sökning, då den utesluter ett visst sökord. OR används för att kombinera sökord, för 

att hitta artiklar som innehåller något av de valda sökorden. AND används för att kombinera 

sökord och begränsa sökningen till artiklar som innehåller de valda sökorden. Med hjälp av 
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trunkeringar och citationstecken breddade vi våra sökningar ytterligare (Forsberg & Wengström, 

2016).  

 

Följande sökord tillämpades i denna litteraturöversikt, vilka valdes utifrån syftet; “Patient-

Centered Care”, “Somatoform Disorders”, “Somatic Symptom Disorders”, “Somatization”, 

“Psychosomatic disorders”, “Nurse”, “Primary health care”, “Patients”, “Experience”, 

“Medically unexplained symptoms”, “Medically unexplained physical symptoms”, 

“Psychofysiologic Disorders”, “Healthcare”, “Unexplained pain”, “Pain”, “Psychological 

factors”. Flera av dessa sökord har inte redovisats Tabell 1 då de inte gav tillfredsställande 

resultat. Författarna satt tillsammans och gjorde separata sökningar på varsin sökmotor. Efter 

noggrann genomsökning av forskningsfältet i de olika sökmotorerna gjordes bedömningen att 

sökmotorn CINAHL Complete inte tillförde några artiklar som inte redan fanns i PubMed och 

PsycInfo. Författarna satte sig sedan tillsammans och gick igenom samtliga sökningar i enlighet 

med Kristensson´s Trestegsmodell (Kristensson, 2014). Titlarna lästes igenom och valdes ut 

tillsammans utifrån en första bedömning av relevans. Vid flertalet sökningar uppkom dubbletter, 

vilket noterades mellan oss båda. Enbart en av artiklarna redovisas i tabell 1, som antal lästa 

abstrakt. Därefter lästes de utvalda artiklarnas abstrakt tillsammans för att göra en andra 

bedömning av relevans. Sist valdes de artiklar som slutligen bedömdes vara relevanta för studiens 

syfte och lästes i sin helhet. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PsycInfo, PubMed, CINAHL Complete 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artikla

r 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PsycInfo 

6/11–2019 

TI medically unexplained 

symptoms OR AB 

medically unexplained 

symptoms AND SU 

Patients 

78 32 13 1 

PsycInfo 

6/11–2019 

TI medically unexplained 

physical symptoms OR 

AB medically unexplained 

physical symptoms AND 

SU Patients 

19 7 6 1 

PsycInfo 

5/11–2019 

Somatoform disorders 

AND psychosomatic 

disorders 

74 10 5 1 

PsycInfo 

5/11–2019 

TI medically unexplained 

physical symptoms OR 

AB medically unexplained 

physical symptoms AND 

TX pain  

37 16 10 2 

CINAHL 

Complete 

14/11–2019 

 

"medically unexplained 

symptoms" OR "somatic 

symptom disorders" OR 

somatization OR 

48 28 0 0 
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 medically unexplained 

physical symptoms OR 

psychosomatic disorders 

OR psychofysiologic 

disorders AND SU 

patients* AND healthcare 

PubMed 

6/11–2019 

medically unexplained 

symptoms[Title/Abstract] 

OR Medically 

unexplained physical 

symptoms[Title/Abstract] 

AND patient-centered 

care  

11 6 1 0 

PubMed 

6/11–2019 

medically unexplained 

symptoms[Title/Abstract] 

OR medically unexplained 

physical 

symptoms[Title/Abstract] 

AND experience) AND 

patient  

65 28 8 5 

PubMed 

6/11–2019 

medically unexplained 

symptoms[Title/Abstract] 

OR Medically 

unexplained physical 

symptoms[Title/Abstract]

AND unexplained pain  

106 38 21 6 

PubMed 

6/11–2019 

medically unexplained 

symptoms[Title/Abstract] 

OR Medically 

unexplained physical 

symptoms[Title/Abstract] 

AND Psychological 

factors AND pain  

67 5 3 0 

CINAHL 

Complete 

14/11–2019 

"medically unexplained 

symptoms" OR "somatic 

symptom disorders" OR 

somatization OR  

medically unexplained 

physical symptoms OR 

psychosomatic disorders 

OR psychofysiologic 

disorders 

AND Experience AND 
patients* AND healthcare 

43 20 0 0 

TOTALT 548 190 67 16 
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Kvalitetsgranskning  

Efter genomläsning av samtliga artiklar genomfördes en kvalitetsgranskning enligt 

Sophiahemmets bedömningsmall (se bilaga A) (Berg, Deckner & Skärsäter, 1999; Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Efter kvalitetsgranskning ansågs samtliga artiklar 

uppnå kvalitet med god validitet och reliabilitet och därmed exkluderades ingen av de 16 

artiklarna (se bilaga B). 

 

Dataanalys  

För att sammanställa resultatet på ett överskådligt sätt och säkerställa att alla resultat redovisas 

tillämpades en integrerad analys enligt Kristensson (2014). Inledningsvis skrevs samtliga artiklar 

ut i pappersform och fördelades jämt mellan oss. Sedan läste och analyserade vi artiklarna noga, 

var och en för sig. Under denna genomläsning kodades artiklarna enligt ett gemensamt 

förbestämt färgschema. Beroende på artikelns design, syfte och forskningsetik användes olika 

färger för att vi med enkelhet skulle kunna gå tillbaka och finna det som var av vikt för det 

kommande resultatet. Kvalitativa studier markerades med rosa, kvantitativa markerades med 

orange och information gällande forskningsetik, inklusive huruvida artikeln var peer reviewed 

eller ej markerades med grönt. Patientens perspektiv, upplevelser och åsikter markerades med gul 

färg och sjukvårdspersonalens perspektiv, erfarenheter och bemötande samt det som generellt 

avsåg den somatiska vården markerades med blått. Detta för att kunna särskilja patient- 

respektive sjukvårdsperspektivet. En sammanfattning av artikeln gjordes på Post-it lappar som 

fästes på artikelns framsida, detta för att vi snabbt skulle kunna koppla vad artikeln handlade om, 

gällande syftet, metod och resultat. Innan vi överlämnade och bytte artiklarna emellan oss, 

avlägsnades Post-it lapparna men sparades. Detta för att inte påverka varandras läsning, analys 

och tolkning av artiklarna. Lapparna sparades och fästes tillbaka på varje enskild artikel efter 

analys av båda författarna. Detta för att underlätta sammanställningen av resultatet i denna 

litteraturöversikt och för att enkelt se skillnader och likheter i våra respektive sammanställningar. 

När samtliga artiklar var lästa och analyserade av oss båda, diskuterades samtliga artiklar i detalj 

mellan oss. Resultaten i de olika studierna sattes då i relation till varandra och vi diskuterade 

gemensamma nämnare som framkom relaterat till litteraturöversiktens syfte. Dessa gemensamma 

nämnare kodades sedan om till fyra kategorier; Ett holistiskt synsätt, Komorbiditet, Betydelsen 

av bekräftelse och Upplevelse av stigmatisering. Vidare kunde vi vid djupare analys identifiera 

relaterade subkategorier. Subkategorierna formades utifrån ytterligare gemensamma nämnare 

som kunde identifieras under respektive kategori (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och subkategorier i resultatet. 

Kategori: Subkategori: 

Ett holistiskt synsätt  Lidande 

 Fysisk smärta 

 Sambandet mellan kropp och själ 

Komorbiditet  Bakomliggande psykologiska faktorer 

Betydelsen av bekräftelse  Bemötande 

Upplevelse av stigmatisering  Psykisk ohälsa 

 Oförklarliga symptom 

 En “kvinnosjukdom” 
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Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik syftar till att värna och skydda de mänskliga rättigheterna. All forskning ska ske i 

enlighet med de forskningsetiska principerna; göra gott-, icke-skada-, autonomi- och 

rättviseprincipen (Kjellström, 2017), vilket vi hade som krav vid urvalet av artiklar. En av de 

främsta forskningsetiska koderna är Helsingforsdeklarationen, som fastställdes 1964 (World 

medical association, 2018), vilket genomsyrar det etiska förhållningssättet. Denna 

litteraturöversikt tillämpade de etiska principer som stadgas i lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS, 2003:460). Dessa etiska principer innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den forskning som låg till grund 

för denna litteraturöversikt har samtliga redovisat att de förhållit sig till de etiska kraven. Ett 

forskningsetiskt förhållningssätt med en fortlöpande etisk diskussion pågick under studiens gång, 

i enlighet med Sandman och Kjellström (2016). 

 

Artiklarna som ligger till grund för den här litteraturstudien har etiskt granskats och godkänts av 

en etisk kommité. De artiklar där osäkerhet rådde huruvida en etisk kommité har granskat eller ej 

exkluderades (Forsberg & Wengström, 2016). Vid inhämtandet av data för att besvara studiens 

syfte gjordes en genomgående kontroll, för att säkerställa god validitet och reliabilitet (Sandman 

& Kjellström, 2016). Allt som framkom i denna litteraturöversikt har refererats till sin 

originalkälla, för att säkerställa att inga plagiat gjordes samt att ingen betydande information 

utelämnades (Forsberg & Wengström, 2016). För att eliminera risken för att påverka resultatet 

genom personliga tolkningar och förförståelser, lästes artiklarna var för sig. Därefter träffades vi 

för att diskutera och jämföra de individuella fynd som gjordes under genomläsningen.  

RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan enligt fyra kategorier samt tillhörande subkategorier. Vidare har 

benämningen vårdpersonal används då en generell bild har beskrivits och där det inte har 

specificerats vilken yrkesgrupp det handlar om. Specifika professioner har nämnts då resultatet 

specifikt riktats mot dessa. 

Holism 

Lidande 

Patienter som diagnostiserats med MUPS/MUS uppger och berättar i majoriteten av de studier 

som lästes i denna litteraturöversikt, att de upplever ett stort lidande. Lidandet kan grunda sig i 

många olika aspekter, fysiskt, psykiskt och socialt lidande. Det kan handla om en fysisk lokal 

smärta, ett socialt lidande på grund av en anpassad/begränsad livsstil, en psykisk rädsla för 

ohälsans konsekvenser, oron och den kliniska okunskapen kring symptomens uppkomst samt 

diskonfirmering, såsom misstro och respektlöst bemötande från vården (Klaus et al., 2012; 

Nunes, Ventura, Encarnação, Pinto, & Santos, 2013; Reibel, Egloff & Witthöft, 2013). Enligt 

Klaus et al. (2012) är det först när det subjektiva lidandet tar över som behovet av en klinisk 

diagnos uppstår för patienter med MUPS/MUS. 

 

Fysisk smärta 

Fysisk smärta är det symptom som är mest förekommande hos patienter med MUPS/MUS och 

den största anledningen till varför dessa patienter söker sig till vården. Smärtan upplevs främst i 

form av ryggsmärta, ledvärk, huvudvärk och extremitetssmärta (Claréus & Renström, 2019; 
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Klaus et al., 2012; Patel et al., 2015). I en studie som genomfördes i Nigeria bland unga vuxna 

var den vanligaste smärtan huvudvärk och muskelvärk (Nwokocha et al., 2017).  

 

Sambandet mellan kropp och själ  

Flera forskare betonar emotionernas och tankekraftens roll i utvecklingen och bibehållandet av 

MUPS/MUS (Reibel et al., 2013; Town, Lomax, Abbass & Hardy, 2017; Ziadni et al., 2018). 

Människan bör därför betraktas och behandlas i sin helhet, enligt det holistiska perspektivet, med 

hänsyn till både kropp och själ. Forskning betonar även vikten och betydelsen för patienterna att 

förstå samspelet mellan kropp och själ. Reibel et al. (2013) ville i sin studie undersöka om det 

fanns ett samband mellan en undermedveten snedvriden självbild kring kropp och hälsa samt 

uppkomsten av MUS. Resultatet visade att det fanns ett samband. Forskarna lät personer med 

MUS genomgå ett experiment som gick ut på att manipulera och förändra personers 

undermedvetna snedvridna självbild till positiva associationer kring hälsa och kroppsuppfattning. 

Studiens fynd visade att det till viss grad går att lindra och behandla MUS genom att arbeta med 

och medvetandegöra patientens emotioner och självbild (Reibel et al., 2013). 

 

En annan studie ville undersöka patienters obearbetade trauman, känslomässiga konflikter och 

stressorers samt hur emotioner påverkar patienters upplevelser av MUS. En grupp patienter fick 

genomgå en “klinisk-livsstress-intervju” vars mål var att bearbeta undantryckta emotioner, att 

koppla emotionerna till patientens upplevda symptom och att uppmuntrade känslomässig 

medvetenhet. Forskningsledaren bad patienten att prata om traumatiska och mycket 

känsloladdade händelser, för att illustrera stressens inverkan på kroppen. Under samtalet fick 

patienten en direkt upplevelse av stress och kunde lokalisera stressens påverkan på sina 

kroppsliga symptom. Forskarna menade att en känslomässig medvetenhet bidrar till en ökad 

möjlighet och förmåga att bibehålla en positiv attityd och att kunna adaptera, vilket potentiellt 

kan leda till en möjlig lösning av konflikter, minskad rädsla för känslor och förbättrade relationer. 

Experimentets resultat visade att de patienterna som fick genomgå en “klinisk-livsstress-

intervju”, sex veckor senare upplevde betydligt färre funktionshinder på grund av lägre 

smärtskattning, mindre sömnproblem och färre psykologiska symptom, jämfört med de patienter 

som inte fick genomgå denna typ av behandling utan istället fick den ordinarie behandlingen 

(Ziadni et al., 2018). 

 

Town et al. (2017) lät patienter med MUS genomgå en kort och intensiv och psykoterapeutisk 

behandling efter att ha sökt sig till en akutmottagning. I terapin fick patienterna i direkt 

anslutning från akutmottagningen observera de fysiska effekterna av känslomässiga upplevelse, 

vilket gjorde det möjligt för patienter att förstå kopplingen mellan kropp och själ. Förståelsen 

kunde sedan hjälpa patienter att acceptera ett emotionellt uttryck vilket förbättrade både 

somatiska och psykiska symptom. Studiens resultat betonar emotionernas roll i somatiska uttryck. 

Även Verdurmen et al. (2017) studie undersöker effekterna av Kognitiv Betendeterapi (KBT) 

som behandlingsmetod vid MUS av vuxna och äldre (> 60 år). I studien framkommer det att båda 

patientgrupperna skattade KBT-behandlingen som positiv i alla avseenden. Patienterna upplevde 

lägre smärtintensitet, högre livskvalitet, och en mer socialt fungerande vardag. Behandlingen 

visade även en god effekt på depressiva symptom och ångest. 
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Komorbiditet 

Bakomliggande psykologiska faktorer  

Forskning visade att många patienter som diagnostiserats med MUPS/MUS även lider av 

bakomliggande ångestproblematik, depression och/eller emotionella trauman (Patel et al., 2015; 

Reibel et al., 2013). Nunes et al. (2013) skriver att patienters livserfarenhet har stor betydelse för 

konstrueringen av symptom och sjukdomsbeteende. Majoriteten av de patienter som fått 

diagnosen MUPS och som analyserades i deras studie, kunde identifierar psykosociala orsaker 

som låg till grund för deras lidande. Enligt Ziadni et al. (2018) har behandlingen vid MUPS/MUS 

för stort fokus på symptom och symptomlindring. De menar att fokuset först och främst bör ligga 

på icke bearbetade traumatiska livshändelser, undantryckta känslor och emotioner. Vidare visade 

Klaus et al. (2012) studie att de patienter som lider av kronisk smärta, till skillnad från de med 

övergående smärta, ofta lider av en samtida psykologisk problematik.   

 

Patel et al. (2015) ville jämföra mångsökande patienter respektive normalsökande patienter (<9 

besök per år). I studien framkom det att mångsökande patienter i större grad lider av flera 

tillstånd och/eller sjukdomar samtidigt, vilket ömsesidigt påverkar patientens upplevelse av hälsa 

och livskvalité. Några av de multimorbiditeter som de mångsökande patienterna hade var; ångest, 

depression inklusive dysthymi, hypertoni, fetma (BMI> 30), diabetes och smärtproblematik. 

Resultatet visade att mångsökande patienter uppgav i genomsnitt tre psykiska problem samt tre 

fysiska problem vardera. Vidare var mångsökande patienter mer benägna att rapportera en lägre 

livskvalitet, en civilstatus som ogift och en låg kvalificerad utbildning. Däremot skilde sig inte 

anställningarna mellan grupperna. 

Betydelsen av bekräftelse 

Bemötande 

Patienternas relation till vården och bemötandet från vården, är något som genomsyrar de artiklar 

som valdes till denna litteraturöversikt. Majoriteten av alla patienter som studerats med 

MUPS/MUS betonar betydelsen och det stora behovet av att bli bekräftad, att bli bemött med 

värdighet, tilltro och respekt (Houwen, Lucassen, Stappers, Assendelft, van Dulmen, & olde 

Hartman, 2017; Kornelsen, Atkins, Brownell, & Woolard, 2016; Peters et al., 2009). I en av 

studierna skattas läkarens lyssnande likvärdigt med medicinering (Nunes et al., 2013). I en annan 

studie beskrivs det att patientens totala tillfredsställelse i mötet med vården, signifikant kan 

kopplas till gynnsammare behandlingsresultat såsom lägre smärtnivåer, bättre fysisk funktion och 

högre livskvalitet. Patienterna beskrev att en positiv upplevelse genom till exempel läkarens 

empatiska bemötande och tilltro till patienten gynnade behandlingen. Patienterna upplevde 

minskad ångest, ökad optimism inför behandlingens framgång och återhämtning (Claréus & 

Renström, 2019; Kornelsen et al., 2016). 

 

En annan studie ville belysa upplevelser hos patienter som lever med långvarig medicinskt 

oförklarlig trötthet i Norge (ett av alla symptom som innefattas av MUS). I denna studie 

identifierades flera teman som alla kan kopplas till begreppet bekräftelse. Gemensamt hos 

patienterna var att de upplevde en bristande medicinsk kunskap hos vården men att vården och 

framförallt läkarna inte erkände denna okunskap inför patienten. Patienterna upplevde även att 

läkarna inte visade något intresse eller engagemang för patientens lidande. De upplevde att 

läkarna inte lyssnade på vad de hade att säga och att de därför inte heller kände att läkarna förstod 

deras situation. Patienterna upplevde att deras lidande förminskades och avfärdades av vården. I 



19 

andra studier berättar patienter med krigsmetaforer om hur de upplevde en kamp och ett behov av 

att kämpa för sina rättigheter (Lian & Robson, 2017).  

 

I flera studier kan man läsa om bekräftelsen och bemötandets kraft (Houwen et al., 2017; Nunes 

et al., 2013; Peters et al., 2009;). Patienter som upplever sig ha blivit förlöjligade och avvisade i 

sina vårdkontakter upplever att deras hälsa till och med i vissa fall har förvärrats av vården. 

Några berättar om en minskad självkänsla och till följd en isolering. Andra har beskrivit 

vårdrelationen som en tortyr (Kornelsen et al., 2016; Lian & Robson, 2017). Patienterna uppgav 

upplevelser såsom ensamhet, hjälplöshet, frustration och skuld (Lian & Robson, 2017) irritation, 

sorg, nervositet, känslan av att inte kunna vara sig själva och att de var lika bra att åka hem 

(Houwen et al., 2017). 

Upplevelse av stigmatisering 

Psykisk ohälsa  

MUPS och MUS betraktas av många läkare som en psykisk sjukdom. Det råder en stigmatisering 

kring psykisk ohälsa både i vården och i samhället generellt. Psykiska problem och sjukdomar 

betraktas ha lägre status. Dessa tillstånd bedöms “mindre äkta” och betraktas snarare som en 

personlig svaghet än en sjukdom (Lian & Robson, 2017). En patient beskriver i Houwen et al. 

(2017) studie, om hur hen blivit ifrågasatt av sin läkare gällande patientens symptom under hens 

semester. Läkaren hade påstått att patienten inte kunde vara så värst sjuk om hen kunde klara sig 

utan att söka vård under sin semester. Patienten berättade att hen kände sig illa till mods av 

läkarens fördomar och valde att inte berätta mer om sitt tillstånd (Houwen et al., 2017). Att 

diagnostiseras med en psykisk sjukdom innebär därför stor skam och känsla av utanförskap för 

många patienter (Aamland et al., 2013; Houwen et al., 2017; Kornelsen et al., 2016). I en studie 

om psykoterapeutisk behandling av personer med MUS, berättade personer som tidigare haft ett 

öppet emotionellt förhållningssätt, att de känt sig annorlunda i relation till sin omgivning. 

Patienterna berättade att de upplevde ett utanförskap och en stigmatisering, då de betraktas som 

känsliga personer. De berättade att andra såg deras känslosamma sida som en svaghet. Denna 

stigmatisering ledde till att dessa personer slöt sig mot omgivningen och tryckte undan sina 

känslor (Town et al., 2017). 

 

I en studie genomförd i Norge med syfte att undersöka patienters upplevelser av sjukskrivning 

vid MUPS, konstaterades en tydlig stigmatisering kring MUPS samt en utbredd okunskap på 

området. Deltagarna berättade om hur de inte togs på allvar av arbetsgivare, kollegor, familj och 

vänner då kroppsliga “bevis” angående deras sjukdom inte fanns. MUPS är en sjukdom som är 

svår att se på utsidan. Många patienter upplevde just denna “osynlighet” som ett stort besvär. De 

önskade många gånger att symptomen gick att se med blotta ögat, då det skulle göra deras 

tillstånd vara mer accepterat av både allmänheten och vården. Patienterna berättade att de var 

rädda och skämdes över att bli sedda utanför jobbet. I studien framkom det även att en 

sjukskrivning kunde vara kontraproduktiv, då den kunde få deltagarna att känna sig mindre värda, 

förlöjligade och isolerade från omvärlden. Sjukskrivningen upplevdes dock av flera patienter som 

en möjlighet till återhämtning och behandling, men trots det fanns det kvar känslor av skam och 

misslyckande (Aamland et al., 2013). 

 

En “kvinnosjukdom” 

I forskningen kunde en tydlig skillnad mellan könen ses, då det var betydligt fler kvinnor än män 

som diagnostiserats med MUPS/MUS. I Claréus och Renströms (2019) studie var 91 procent 
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kvinnor och nio procent var män. Snarlika siffror redovisas även i Lian & Robson (2017) studie 

med 90 procent kvinnor och 10 procent män. En annan studie hade en fördelning på 70 procent 

kvinnor och 30 procent män (Poloni et al., 2019). I en kvalitativ studie med 15 deltagare, bestod 

11 av deltagarna av kvinnor och sex av män. Deltagarna skulle representera den grupp som 

diagnostiserats med MUPS på en husläkarmottagning i Portugal (Nunes et al., 2013). En annan 

studie från Tyskland påvisar ett lite annat resultat, denna studie påvisar att kvinnor söker mer 

frekvent vård för sina MUPS-symptom jämfört med vad män gör. Däremot skattar män med 

MUPS sig själva sjukare än vad kvinnor gör (Weiss, Rief, Martin, Rauh, & Kleinstäuber, 2016). 

 

Claréus och Renströms (2019) ville undersöka och utvärdera hur patientens kön påverkar den 

diagnostiska bedömningen av MUPS/MUS. Resultatet visade att svenska allmänläkare var köns-

partiska vid diagnostiseringen av MUPS/MUS. I deras studie fokuserade författarna främst på 

smärtsymptom. Författarna kom fram till att kvinnliga patienter med ryggsmärta hade större 

sannolikhet att diagnostiseras med MUPS/MUS jämfört med en annars identisk manlig patient. 

Kvinnors smärta bedömdes mer sannolikt som ett MUPS/MUS-symptom jämfört med mäns 

smärta. Kvinnor beskrevs som mer sårbara på grund av de stereotyper som tillskrivits det 

kvinnliga könet. Kvinnors smärta betraktades exempelvis som mer överdrivna än mäns 

smärtupplevelser. Kvinnors smärta riskerade därför att underskattas av vården och därmed även 

att bli underbehandlad. Vidare framkom det i studien att läkarna tenderade att leta efter faktorer 

hos patienten som överensstämmer med läkarens förförståelse och hens stereotyper. I de fall då 

psykologiska stressfaktorer samexisterade, var läkare mer benägna att tillskriva MUPS/MUS som 

diagnos hos kvinnliga patienter.  

 

I samma studie (Claréus och Renströms 2019) ville författarna vidare undersöka hälsoupplevelser 

hos patienter med MUPS/MUS relaterade till läkarnas bemötande. Kvinnor med minst ett 

MUPS/MUS-symptom skattade sin läkares bemötande betydligt sämre, jämfört med både 

kvinnliga och manliga patienter utan något MUPS/MUS-symptom. De patienter som upplevde 

negativa vårdupplevelser eller könsdiskriminering valde många gånger att inte fullfölja den 

behandling de fått av vården. Rehabiliteringen riskerades då att förlängas och relevanta diagnoser 

och behandlingar riskeras att utelämnas (Claréus och Renströms, 2019). 

 

Oförklarliga symptom 

Båda akronymen MUPS och MUS innehåller ordet “unexplained” det vill säga. att något är 

oförklarligt, i det här fallet handlar det om att symptomen diagnostiserats som oförklarliga. Flera 

studier har tagit upp frågan om huruvida det kan vara skadligt för patienten att diagnostiseras med 

något som beskrivs som oförklarligt. Det framkom att många patienter som diagnostiseras med 

MUPS/MUS upplever att det oförklarliga medförde en inre stress och att det till och med kunde 

intensifiera smärtan. Andra känslor såsom frustration, utanförskap, uppgivenhet och maktlöshet 

framkom också i studierna. Frågor liknande, hur ska jag kunna behandlas om mitt tillstånd inte 

går att förklara? uppstod (Aamland et al., 2013; Lian & Robsons, 2017). I en annan studie 

beskrev patienter att det kände sig vilsna och att de saknade en tydlig vårdplan och behandling 

för sin oförklarliga diagnos, vilket patienter många gånger inte fick (Houwen et al., 2017). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt har påvisat att patienter upplever att vårdpersonal har 

bristande kunskap vid behandling av MUPS/MUS (Kornelsen et al., 2016; Lian & Robson, 

2017). Denna bristande kunskap har även uppgetts i ett flertal studier där vårdpersonalen själva 

uttrycker en stor osäkerhet och bristande kompetens vid handläggning och omvårdnad av 

MUPS/MUS (Aiarzaguena et al., 2009; Czachowskia, Piszczek, Sowinska, & olde Hartmand, 

2012; Kornelsen et al., 2016; Warner et al., 2017). Warner et al. (2017) lyfter i sin artikel att 

MUPS/MUS inte berörs i grundutbildningen för vårdpersonal. Något som även belyses i 

bakgrunden av Bullington (2007) som menar att vårdpersonal, i synnerhet sjuksköterskan, bör ha 

mer kunskap om hälsans olika aspekter och kunna möta hälsans alla dimensioner hos människan, 

såväl det psykiska som det fysiska. Enligt Willman et. al.  (2016) är evidensbaserad kunskap och 

utbildning en förutsättning för säker vård och för att kunna främja hälsa. I nuläget saknas det 

viktiga delar i utbildningen av vårdpersonal inom detta ämne. Det finns en risk för att 

patienternas hälsa drabbas då psykisk ohälsa är ett kontinuerligt växande problem 

(Folkhälsomyndigheten, 2019; Socialstyrelsen, 2017).  

 

En ytterligare konsekvens av kunskapsluckan och därmed vårdens bristfälliga bemötande är att 

det leder till misstro i relationen och mötet mellan patienter och vårdpersonal (Aamland et al., 

2013; Houwen et al., 2017; Peters et al., 2009). Misstron leder till att patienterna sluter sig och 

väljer att inte prata lika öppet om sina psykologiska besvär (Kornelsen et al., 2016; Lian & 

Robson, 2017; Peters et al., 2009). Detta leder oss in på ämnet personcentrerad vård. Gemensamt 

i många patienters upplevelser är att de saknar bekräftelse från vårdpersonalen samt ett 

personcentrerat förhållningssätt (Houwen et al., 2017; Kornelsen et al., 2016; Peters et al., 2009). 

Bristande personcentrering blir uppenbart då patienterna uppger att de saknar full uppmärksamhet 

från vården, att vårdpersonalens konsultationer mer handlar om vad de anser är viktigt utan att ta 

hänsyn till huruvida det matchar patientens åsikt (Claréus & Renström, 2019; Houwen et al., 

2017; Lian & Robson, 2017; Nunes et al., 2013; Peters et al., 2009). Enligt en studie vars fokus 

låg på att utbilda läkare inom bättre kommunikation med patienter med MUPS/MUS framkom 

det att även läkare betonar vikten av ett personcentrerat förhållningssätt. Läkarna anser att både 

behandlingen och patienternas hälsa gynnas av personcentrering (Weiland et al., 2015). Dessa 

upplevelser är även något som även föräldrar vars barn diagnostiserats med MUPS/MUS 

upplever. Morris och Ogden (2012) har i deras studie kommit fram till att föräldrar upplever 

samma känslor av frustration, icke bekräftelse, skam, osäkerhet kring symptomen och en 

bristande personcentrering då deras barn söker vård för MUPS/MUS. Denna studie har inte lyfts i 

resultatet då den fokuserar på föräldrars upplevelser, men då barn inte har samma möjlighet att 

uttrycka sina upplevelser och känslor är det intressant att nämna föräldrarnas motsvarande 

upplevelser. Lindén och Svensson (2014) redovisar personcentringens positiva effekter, där 

partnerskapet är en viktig del i vårdrelationen som bidrar till jämställdhet och patientens 

inflytande i sin egen behandling bidrar till en bättre hälsa.  

 

Att patienter med MUPS/MUS prioriterades lågt inom hälso- och sjukvården kom även fram 

tydligt, då allmänläkare beskrev dessa patienter som “uppmärksamhetssökande” och valde 

undermedvetet att lägga mindre tid och ork på dessa patienter (Czachowski et al., 2011; Warner 

et al., 2017). Detta bekräftades även av patienterna som uppgav känslan av att vara både 

tidskrävande och besvärliga (Houwen et al., 2017; Lian & Robson, 2017). Socialstyrelsen (2019) 
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betonar vikten av ett gynnsamt möte mellan vårdpersonal och patient. De menar att 

vårdpersonalens bemötande är en av de viktigaste beståndsdelarna för att främja, 

patientinflytande, compliance och patientsäkerhet. Brister i vårdpersonalens bemötande medför 

därför stora risker för patientens hälsa.  

 

Patienter med MUPS/MUS benämns flera gånger som mångsökare och kostnadskrävande (Patel 

et al., 2015). Patienterna remitteras runt till olika specialistenheter, men på grund av oförklarliga 

symptom är det inte någon som vill äga ansvaret (Czachowski et al., 2011; Warner et al., 2017). 

Vårdpersonal, i synnerhet läkare, har ett ägandeansvar för de patienter som de diagnostiserar. 

Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) har alla patienter rätt till en fast vårdkontakt som ska 

säkerställa och tillgodose patientens behov av trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska den som har ansvar för en patients hälso-och 

sjukvård medverka till att patienten får den behandling som hen önskar. Om en läkare 

diagnostiserar en patient med MUPS/MUS så har hen ett ansvar att säkerställa att patienter får 

bästa möjliga behandling (SFS, 2010:659; SFS, 2014:821). Då MUPS/MUS är en kombination 

av psykiska och fysiska besvär och då det inte går att fastställa några fysiologiska fynd, bör 

patienter initialt behandlas på ett psykologiskt plan (i kombination med ev. läkemedel i det akuta 

skedet), då det är de psykiska påfrestningarna som många gånger ligger till grund för smärtan och 

ohälsan (Reibel et al., 2013). Vårdpersonalen behöver uppmärksamma hela patientens, hens 

livsstil, omgivning och personlighet, för att försöka få patienten att förstå att smärtan kommer 

från patientens mentala hälsa. Genom att bryta dåliga mentala tanke- och beteendemönster kan 

smärtan och de somatiska besvären behandlas, lindras och i bästa fall upphöra (Reibel et al., 

2013). Enligt Ottosson & Ottoson (2007) minskar även en pedagogisk och terapeutisk 

samtalsbehandling risken för återfall. 

 

Många av de personer som diagnostiserats med MUPS/MUS uppvisar ofta samtida sjukdomar, 

såsom ångestproblematik och depression (Klaus et al., 2012; Patel et al., 2015; Reibel et al., 

2013; Ziadni et al., 2018). Sambandet mellan psyke och soma är komplext. Det kan vara svårt att 

urskilja vad som orsakar det ena respektive det andra. Linton (2013) lyfter detta dilemma, då 

obotlig smärta kan orsaka psykiska ohälsa samtidigt som psykiska ohälsa kan orsaka smärta. 

Ännu en gång kan vikten av ett holistiskt förhållningssätt betonas. Människan är en helhet och 

hälsan påverkas av människans alla beståndsdelar, både den fysiska och psykiska hälsan (Medin 

& Alexandersson, 2000).  

 

Resultatet visar att MUPS/MUS har en hög ekonomisk börda på sjukvården och patienterna 

(Aamland et al., 2013; Kornelsen et al., 2016; Poloni et al., 2019). Den stora resursbördan 

bestående av tid, pengar, arbetskraft och vårdplatser (Almén, 2017; Warner et al., 2017), har en 

stor påverkan på den globala hållbarheten (Anåker och Elf, 2014), då vården har svårt att möta 

samhällets ökade vårdbehov, i takt med den ökade psykiska ohälsan. För att skydda vår 

nuvarande och framtida generationers hälsa bör vården anpassas till samhällets behov. Genom 

modernisering och effektivisering av vården, där den psykiska ohälsan uppmärksammas än mer, 

kan människors grundläggande rättigheter till god hälsa och välbefinnande tillgodoses (UNDP, 

2015).  

 

I studier om psykologisk samtalsterapi som behandlingsmetod (såsom KBT och psykoanalys) 

framkom det att många patienter upplevde denna behandling mycket effektiv och hjälpsam för 

deras besvär (Town et al., 2017; Verdurmen et al., 2017; Ziadni et al., 2018). Samtalsterapi är 

betydligt mer tidskrävande än en vanlig läkartid eller en tid hos en distriktssköterska 
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(Aiarzaguena et al., 2009) men efter att ha studerat effekterna för olika behandlingsmetoder, bör 

vården nytta tiden på rätt sätt. Istället för att ta emot dessa mångsökare gång på gång och 

remittera de till olika specialister, utan att de upplever att de blir hjälpta för sina besvär, borde 

vården istället investera tid i psykologiska behandlingsmetoder (Aiarzaguena et al., 2009; Town 

et al., 2017; Verdurmen et al., 2017; Ziadni et al., 2018). Då behandlas patienten som en helhet i 

enlighet med det holistiska synsättet, vilket sannolikt kommer att resultera i färre vårdkontakter 

och bättre vård för dessa patienter. Således talar en psykologisk behandlingsmetod för stora 

kostnadsbesparingar i form av tid, personal, sjukskrivningar och andra sjukvårdsresurser. Vilket 

även det kommer att bidra till den globala hållbarheten. 

 

Det framkom att vissa länder har sjukvård med specialiserade vårdavdelningar och mottagningar 

för patienter som lider av MUPS/MUS. Verdurmen et al. (2017) nämnde i deras studie, som 

genomfördes i Nederländerna, en vårdenhet vid namn “Clinical Center of Excellence for Body, 

Mind and Health”, där patienter med MUPS/MUS får behandling inriktad på just dessa typer av 

sjukdomstillstånd. I en japansk studie framkom det att de tagit fram en specialiserad avdelning 

vid namn “Department of Psychosomatic Medicine”, för de patienter som primärvården haft svårt 

att behandla och där en misstanke om MUS råder. Efter att primärvården remitterade dessa 

patienter till specialistenheten för MUPS/MUS, gjordes omfattande psykologiska undersökningar 

kombinerat med detaljerade medicinska undersökningar. Tack vare denna intensiva och 

omfattande utredning lyckades sjukvården många gånger behandla dessa patienter ur ett holistiskt 

perspektiv och därmed identifierades patienternas besvär, både de psykologiska och fysiologiska 

besvären. Hos vissa patienter upptäcktes därför patologiska fysiska fynd och tillstånd som 

tidigare inte kunnats identifieras under initiala vårdkontakter. Patienterna skickades då vidare till 

den somatiska enhet som bäst kunde behandla deras tillstånd. I den japanska studien framkom det 

att många patienter fångades upp på ett mer personcentrerat samt ett fördjupat medicinskt plan 

(Nakamura, Takeuchi, Hashimoto, & Hashizume, 2017). Den svenska sjukvården bör ta efter 

dessa länders specialistvård för att minska risken för att patienter ska hamna mellan stolarna och 

bibehålla ohälsa. Med koppling till den ökande psykiska ohälsan i det svenska samhället, är det 

av stort värde att ta lärdom från dessa länder och deras sjukvård. 

 

Många forskare tar upp det faktum att samma tillstånd benämns på många olika sätt, ett 

“begreppets mångfald”. Det finns flera olika terminologier för samma sak (Claréus & Renström, 

2019; Marks & Hunter, 2015; Nakamura et al., 2017; Ziadni et al., 2018). Marks och Hunter 

(2015) ville därför undersöka allmänhetens preferenser vad gäller den kliniska terminologin för 

MUPS/MUS. I studien framkom det att den allmänna befolkningen föredrog benämningen 

“ihållande fysiska symptom”. Många av deltagarna menade att en diagnos som innehåller 

“oförklarligt” indikerar en bristande kompetens inom vården, vilket kan bidra till en känsla av 

hopplöshet för den som diagnostiseras med MUPS/MUS. Deltagaren ansåg även att sjukvården 

har en skyldighet att vara transparent och att de därför bör använda termer som är begripliga för 

befolkningen. Detta kan kopplas till Antonovskys teori om KASAM (Antonovsky, 1979). Enligt 

Antonovsky (1979) påverkas människors hälsa av hur pass begriplig ens tillvaro är, ju mer 

begriplig desto bättre hälsa. En människa som inte finner sin tillvaro begriplig skulle således 

skatta sin hälsa lägre. En patient som diagnostiseras med MUPS/MUS riskerar därför att indirekt 

drabbas av ohälsa.  Enligt Kornelsen et al. (2016) har vikten av att få ett begripligt namn på det 

man lider av visat sig ha stor betydelse för att få ökad social acceptans och minskad risk för 

stigmatisering i samhället. Därmed finns det ett värde i att sjukvården omformulerar 

benämningen/diagnosen för dessa tillstånd, för att minska risken för skada.  
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Psykisk ohälsa, innefattande MUPS/MUS är ett stigmatiserat ämne i samhället (Aamland et al., 

2013; Houwen et al., 2017; Kornelsen et al., 2016; Lian & Robson, 2017; Peters et al., 2009; 

Town et al., 2017;). Utanförskapet innebar att personer kände en minskad känsla av 

sammanhang, dvs. en låg KASAM. Enligt Antonovsky (1979) har människors KASAM en stor 

betydelse för deras upplevda hälsa. Låg KASAM bidrar därmed till en ökad risk för ohälsa. 

Vilket indirekt kan vara en risk för utveckling av MUPS/MUS och en bidragande faktor till den 

allmänt ökade psykiska ohälsan i samhället. 

 

Majoriteten av de studier som analyserades i denna litteraturöversikt påvisade en ökad prevalens 

för MUPS/MUS bland kvinnor (Claréus & Renströms, 2019; Lian & Robson, 2017; Nunes et. al., 

2013, Poloni et al., 2019). Något som vi dock uppmärksammade i  

Nwokocha et al. (2017) studie som genomfördes på unga vuxna (mellan 10–19 år), var att till 

skillnad från andra studier, kunde resultat inte påvisa någon markant skillnad mellan pojkar och 

flickor. I denna studie var prevalensen för MUPS/MUS jämt fördelat mellan könen. Intressanta 

diskussioner kring varför det fanns en sådan tydlig könsfördelning mellan vuxna men inte mellan 

unga uppkom under studiens gång. Det finns olika teorier kring varför den psykiska ohälsan ökar 

bland unga, tex. den kraftigt ökande teknikutvecklingen som dagens unga vuxna tvingas anpassa 

sig till (Währborg, 2009), det ökade kravet på tillgänglighet som råder i dagens samhälle eller 

kvinnors sårbarhet och utsatthet som skapas på grund av samhällets könsstereotyper (Osika, 

2013). 

Metoddiskussion  

Vid val av metod inför det självständiga arbetet övervägdes tre skilda metoder. Det blev snabbt 

klart att en kvalitativ intervjustudie (Henricson, 2017) skulle bli för lokal och resultatet skulle 

blivit för snävt. Resultatet hade inte heller gett en generell bild av det aktuella läget, vilket skulle 

medföra en lägre validitet. En systematisk litteraturöversikt ansågs bli för omfattande (Forsberg 

& Wengström, 2016) med tanke på de begränsade tids- och resursramarna som fanns inför 

genomförandet av arbetet. För att besvara studiens syfte valdes därför slutligen en 

litteraturöversikt som metod. Valet av denna metod gjordes då syftet var att sammanställa en 

bredare kunskapsbas, gällande den existerande forskningen inom det valda området (Forsberg & 

Wengström, 2016). Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra kom vi fram till att en 

litteraturöversikt ändå var den metod som vi anser mest lämpad för vårt syfte. Dock fanns en risk 

för att mer data som kan påverka resultatet missats, då uttömningen av databaserna inte är av 

samma omfattning som exempelvis en systematisk litteraturöversikt är. Vi har dock skapat en 

bild av det aktuella läget utifrån de förutsättningar och den fakta vi kunde inhämta. För blivande 

sjuksköterskor är litteraturöversikter en betydelsefull del för utvecklingen i det framtida yrke. 

Litteraturöversikter är ett enkelt sätt för sjuksköterskor att inhämta ny forskning på ett 

överskådligt sätt och att utvecklas i sin profession och säkerställa en god evidensbaserad vård.  

 

Litteraturöversiktens syfte fanns med under hela studiens gång, vid valet av de sökord som 

användes, vid valet av databaser och då vi valde ut de artiklar som inkluderades. Kristensson 

(2014) beskriver vikten av att använda avgränsningar som baseras på litteraturöversiktens syfte. 

Genom att vi noggrant valde sökstrategi säkerställde vi en god kvalité på urvalet. 

  

I denna litteraturöversikt användes både kvalitativa och kvantitativa studier, detta då syftet var att 

belysa patienters upplevelser. Kvalitativa studier var av stor vikt då de gav ett djupare perspektiv 

på upplevelsen. Kvantitativ data användes med anledning av att en kvantitativ data skall kunna 
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appliceras på den stora populationen (Ekengren & Hinnfors, 2012; Friberg, 2017). Genom att vi 

använde oss av både kvalitativ data och kvantitativ data anses resultatets validitet stärkas, detta 

med anledning av att den kvalitativa datan gav oss information om patienternas upplevelser med 

deras egna ord. Den kvantitativa datan möjliggjorde en inblick i prevalensen av MUPS/MUS. 

Den gav oss även viktig information kring aktuella behandlingsmetoder vid MUPS/MUS som 

användes i olika länder världen över. Vi är medvetna om att kvalitativ data generellt sett har lägre 

tillförlitlighet inom forskningen, men för att svara på arbetets syfte var kvalitativa studier av stor 

vikt och värde för resultatet och dess validitet. 

 

I enlighet med Polit och Beck (2017) skall enbart originalkällor användas i en litteraturöversikt. 

Vi valde därför att enbart inkludera originalkällor, för att säkerställa att informationen som 

hämtats av oss inte har bearbetats av ytterligare part och därmed ökar validiteten på 

litteraturöversikten. Vi valde att inte avgränsa oss till en viss åldersgrupp, då studier som 

redovisades i bakgrunden visade att psykisk ohälsa finns i alla åldersgrupper. Vi anser därför att 

det stärker validiteten på litteraturöversikten och att det är viktigt att lyfta alla patienters 

upplevelser oavsett ålder. Då psykisk ohälsa är ett globalt problem har vi i detta arbete inte heller 

valt att begränsa oss geografiskt. Vi har valt att inkludera artiklar som belyser ämnet utifrån flera 

olika länder, för att skapa en så allmängiltig bild av ämnet som möjligt. Artiklar från olika länder 

med olika kulturella bakgrunder gav studien en stabil grund att stå på. Om en geografisk 

avgränsning hade genomförts skulle viktiga studier med framgångsrika forskningsresultat, vilka 

med fördel skulle kunna appliceras på den svenska hälso- och sjukvården, uteblivits. Följande 

länder inkluderades: Kanada, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Norge, Tyskland, Portugal, 

USA, Sverige, Nigeria, Polen. Även om alla länders sjukvårdssystem såg olika ut (Henricson, 

2017) var inte det en del av syftet med denna litteraturöversikt. Syftet var att belysa patienters 

upplevelse och därför anses resultatet ej påverkas av den breda geografiska ytan, snarare anses 

det ha stärkt resultatets validitet.  

 

För att säkerställa att resultatet skulle spegla den senaste forskningen valde vi att avgränsa 

publikationsåren till mellan 2009–2019. Det begränsade årsspannet stärkte kvalitén på resultatet, 

då den var mer aktuell. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är 15 vetenskapliga artiklar en 

tillräcklig bas för att sammanställa en litteraturöversikt. Vi inkluderade i denna litteraturöversikt 

16 artiklar i resultatet. Vi känner oss trygga med att de inkluderade artiklarna speglar den 

allmänna bilden av patienternas upplevelser av MUPS/MUS. Däremot var vi medvetna om att en 

bredare artikelbas hade kunnat stärka validiteten i arbetet ytterligare men för att svara på studiens 

syfte ansåg vi de utvalda 16 artiklarna var väl tillräckliga. 

 

Då samtliga artiklar var skrivna på engelska trots att många författare inte har engelska som sitt 

modersmål, fanns det risk för feltolkningar. Forskarna har översatt deras studie till engelska, 

därefter gjordes ytterligare en tolkning och översättning från engelska till svenska vid 

sammanställning av denna litteraturöversikt. Det finns alltid en liten risk för feltolkningar av 

språk som ej är av modersmålet. Trots det bedömer vi denna risk som låg då vi båda behärskar 

det engelska språket väl. För att minska risk för feltolkningar och förförståelser lästes och 

analyserades samtliga artiklar först var för sig. Sedan gjordes en avstämning för att diskutera 

innehållet tillsammans, för att säkerställa att båda kommit fram till samma tolkning. När vi 

identifierade de gemensamma nämnarna i den aktuella forskningen och sammanställde resultatets 

kategorier var vi mycket enade redan från början. Vid vidare analys av datan kunde subgategorier 

till respektive kategori identifieras. Detta ansåg vi gjorde resultatet mer överskådligt och 

transparent. Vi upplevde att den samlade forskningen bestod av liknande data vilket gjorde det 
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lätt för oss att sammanställa resultatet. Tack vare att en tydlig struktur och plan för 

genomförandet av dataanalysen fanns kunde en god transparens och vår objektivitet 

upprätthållas. 

 

Inledningsvis gjorde vi en omfattande manuell fritextsökning i respektive databas, för att skaffa 

oss en uppfattning om det aktuella forskningsläget. Vid detta tillfälle framkom det att många 

termer används för samma diagnos. Med hjälp av vår sökkarta kunde vi komma fram till att 

MUPS och MUS är de mest förekommande och allmänt vedertagna begrepp som använts globalt 

för psykosomatiska sjukdomar och somatiseringssyndrom. För att bibehålla en struktur i 

datainsamlingen och nå god validitet valde vi därför sökorden MUPS/MUS som våra 

huvudsökord. Då merparten av artiklar idag publiceras på engelska, valde vi att översätta de 

svenska orden till den engelska motsvarigheten via Svensk MeSH, detta för att eliminera risken 

för felaktig översättning. För att få relevanta artiklar som skulle besvara studiens syfte valde vi att 

inte begränsa sökningarna till enbart MeSH Termer, utan sökningar gjordes även i fritext för att 

inte gå miste om relevanta artiklar som ej hunnit bli indexerade. Efter den omfattande 

genomsökningen i respektive databas kunde vi känna oss nöjda, då vi gått igenom och inventerat 

forskningsfältet på den forskning som syftet eftersökte. Alla funna artiklar som svarade på syftet 

och som berörde patienternas upplevelser av MUPS/MUS sammanställdes och vägdes in i 

resultatet, för att nå en så hög validitet som möjligt. 

 

Vi använde oss av tre skilda databaser (PubMed, PsycInfo och CINAHL Complete) vid 

inhämtandet av data. Användandet av tre databaser ökade tillförlitligheten i detta arbete samt 

trovärdigheten i det presenterade resultatet. Risken för att gå miste om relevant data minskades 

genom användandet av tre databaser. Även om andra databaser fanns att tillgå ansåg vi att dess 

tre databaser var tillräckligt täckande för att svara på syftet. Detta kunde ses genom att relevanta 

artikelträffar i PubMed och PsychInfo blev dubbletter i den tredje databasen CINAHL complete. 

Reliabiliteten på arbetet anses vara hög, då en total redovisning av urvalsprocessen och 

datainsamlingen gjorts. Då vi gjorde separata sökningar på varsin sökmotor ansåg vi att en mer 

omfattande sökning möjliggjordes. Om vi istället hade suttit tillsammans och sökt på samma 

dator ansåg vi att en inte lika heltäckande sökning skulle vara möjlig. Under tiden som vi läste 

samtliga abstract tillsammans, hölls en kontinuerlig diskussion kring artikelns relevans relaterat 

till syftet. Detta bidrog även till att risken för att missa viktig information minskades samt att 

förutfattade meningar uppmärksammades och undveks. I slutändan fanns 67 artiklar av relevans 

för att svara på syftet. Samtliga 67 artiklar analyserades av författarna och 16 st av dessa blev i 

slutändan inkluderade i litteraturöversiktens resultat. Arbetets trovärdighet har stärkts ytterligare 

genom regelbundna möten med handledare och kurskamrater, vilka kritiskt granskade arbetets 

olika delar under skrivandets gång och hjälpte oss hålla en god transparens genom hela arbetet.  

 

Vid kvalitetsgranskning av de 16 artiklar som vi ansåg svara på syftet användes Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 

med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Berg et al., 1999; Willman et al., 2016) för att 

bedöma studiens kvalitet. Bedömningsunderlaget för kvalitetsgranskningen var en ny metod för 

oss, vilket medförde stora insatser av ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt (Kristensson, 

2014). Vi ansåg att det var en behjälplig metod, då den gav en överblick av den inhämtade datans 

validitet samt en ökad tillförlitlighet till denna litteraturöversikt. Samtliga inkluderade artiklar 

höll medelhög eller hög kvalitet, vilket vi anser gett studien en högre vetenskaplig tillförlitlighet. 
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Det var mycket viktigt att samtliga inkluderade artiklar kunde redovisa att de tillämpat de etiska 

principer som stadgas i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 

2003:460) samt att alla artiklar genomgått en etisk granskning och godkänts av en etisk kommité. 

De artiklar där osäkerhet rådde huruvida en etisk kommité granskat eller ej exkluderades 

(Forsberg & Wengström, 2016). Under bearbetning och analys av den inhämtade datan pågick en 

fortlöpande etisk diskussion under arbetets gång, för att upprätthålla ett forskningsetiskt 

förhållningssätt, enligt Sandman och Kjellström (2016). 

Slutsats  

Sambandet mellan kropp och själ får ej förbises! Sjukvårdens brist på kunskap inom 

MUPS/MUS, i synnerhet den bristande helhetssynen, kan påverka patienters hälsa 

negativt.  Patienter upplever att de blir dåligt bemötta, misstrodda, att de känner sig krävande och 

upplever sig vara en resursbörda. Det här leder till upplevelsen av en försämrad hälsa med stor 

frustration, utanförskap, skam och rädsla som följd. Sjukvården och i synnerhet sjuksköterskan 

med omvårdnad som sitt huvudämne, ska säkerställa att patienten står i centrum och bemöts 

utifrån det holistiska synsättet. 

 

Fortsatta studier   

Sverige bör ta efter andra länders framgångar inom MUPS/MUS behandling, såsom den i Japan 

och Holland (Department of Psychosomatic Medicine och Clinical Center of Excellence for Body 

Mind and Health) där holismen står i centrum. Förslag på fortsatta studier skulle kunna vara; 

Vilka effekter har ett holistiskt förhållningssätt vid behandling av patienter med MUPS/MUS? Vi 

har i denna litteraturöversikt sett att många olika terminologier för psykosomatiska sjukdomar 

och somatiseringssyndrom orsakar både förvirring och skada hos både patienter och 

sjukvårdspersonal. Förslag på fortsatta studier med koppling till begreppets mångfald skulle 

kunna vara; Vad har den medicinska terminologin för effekt på patientens hälsa? Vi tror och 

hoppas att en sådan forskning skulle bidra till en ökad klarhet hos patienter och 

sjukvårdspersonal, ökad begriplighet, ökad KASAM och därmed en bättre hälsa. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Vi hoppas att denna litteraturöversikt ska öka förståelsen för hur patienter med MUPS/MUS 

upplever sin hälsa i vardagen samt i relation till sjukvårdens behandling och bemötande. Den 

psykiska ohälsan ökar i dagens samhälle och det är därför vårt ansvar att göra det vi kan för att 

hjälpa dessa patienter. Vi hoppas att de resultat som presenteras i denna litteraturöversikt ska 

kunna bidra till en bättre förståelse för patienter med MUPS/MUS och därmed kunna möta deras 

behov. Genom litteraturöversikten hoppas vi att vårdpersonal, i synnerhet sjuksköterskan med 

omvårdnad som sitt huvudämne, vill förankra holismen i sin omvårdnad och säkerställa att 

patienten står i centrum. Att sträva efter en personcentrerad och bekräftande vårdrelation, samt att 

se den psykologiska faktorn bakom de fysiologiska symptomen. Vi anser att det är av stort 

intresse, både för vårdprofessionerna men också för samhället, att grundutbildningar inom hälso- 

och sjukvård ska uppmärksamma och inkludera diagnoser som MUPS/MUS i betydligt större 

utsträckning än vad som gör idag. 



28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



29 

REFERENSER 

De artiklar som är inkluderade i studiens resultat har markerats med en asterisk (*).     

*Aamland, A., Werner, E. L., & Malterud, K. (2013). Sickness absence, marginality, and 

medically unexplained physical symptoms: a focus-group study of patients' experiences. 

Scandinavian Journal of Primary Health Care, 31(2), 95-100. doi: 

10.3109/02813432.2013.788274 

 

Aiarzaguena, J. M., Gaminde, I., Grandes, G., Salazar, A., Alonso, I., & Sánchez. A. (2009). 

Somatisation in primary care: experiences of primary care physicians involved in a training 

program and in a randomised controlled trial. BMC Fam Pract, 10(73). doi:10.1186/1471-2296-

10-73 

Almén, N. (2017). Stress och utmattningsproblem: Kognitiva beteendeterapeutiska metoder. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Antonovsky, A. (1979). Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

 

Anåker, A., & Elf, M. (2014). Sustainability in nursing: a concept analysis. Scandinavian journal 

of caring sciences, 28(2), 381–389. doi:10.1111/scs.12121 

 

Berg, A., Dencker, K., & Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av 

personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, 

SFF. 

 

Birkler, J. (2017). Filosofi och omvårdnad: Etik och människosyn. Stockholm: Liber. 

 

Bragée, B. W. (2013). Kroppen först: En behandlingsmodell vid psykosomatik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Brülde, B., & Tengland, A. (2003). Hälsa och Sjukdom: en begreppslig utredning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bullington, J. (2007). Psykosomatik: Om kropp, själ och meningsskapande. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

* Claréus, B., & Renström, E. A. (2019). Physicians’ gender bias in the diagnostic assessment of 

medically unexplained symptoms and its effect on patient–physician relations. Scandinavian 

Journal of Psychology, 60(4), 338-347. doi: 10.1111/sjop.12545  

 

Czachowskia, S., Piszczek, E., Sowinska, A., & olde Hartmand, T. C. (2012). Challenges in the 

management of patients with medically unexplained symptoms in Poland: a qualitative study. 

Family Practice, 29(2), 228-234. doi:10.1093/fampra/cmr065 

Ekengren, A-M., & Hinnfors, J. (2012). Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats. Lund: 

Studentlitteratur. 



30 

 

 

Friberg, F. (2017). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3. 

uppl.). Lund: Studentlitteratur 

 

Folkhälsomyndigheten (2019). Statistik, Psykisk ohälsa. Hämtad 14 januari 2019 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-

suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/ 

 

Folkhälsomyndigheten (2018). Nedsatt psykiskt välbefinnande. Hämtad 2 maj 2019 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-

utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/ 

 

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. (4. uppl.). Stockholm: Natur och kultur. 

 

Försäkringskassan. (2016). Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest. Hämtad från  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-

90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

 

Gapminder (2018). Life expectancy (years). Hämtad 10/1 2020 från: 

https://www.gapminder.org/tools/#$state$time$value=2018;&entities$show$country$/$in@=swe

;;;;&marker$axis_y$which=life_expectancy_years&scaleType=linear&spaceRef:null;;;&chart-

type=linechart 

 

Guo, D., Kleinstäuber, M., Henry Johnson, M., & Sundram, F. (2019). Evaluating Commonalities 

Across Medically Unexplained Symptoms. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 16(5). doi: 10.3390/ijerph16050818 

 

Hagquist, C., Due, P., Torsheim, T., & Välimaa, R. (2019). Cross-country comparisons of trends 

in adolescent psychosomatic symptoms- a Rasch analysis of HBSC data from four Nordic 

countries. Health and Quality of Life Outcomes. 17(27). doi:10.1186/s12955-019-1097-

x  houwen 

 

Hagström, E., Norlund, F., Stebbins, A., Armstrong, P.W., Chiswell, K., Granger, C.B.,... Held, 

C. (2017). Psychosocial stress and major cardiovascular events in patients with stable coronary 

heart disease. The Association for the Publication of the Journal of Internal Medicine, 283(1), 83-

92. doi: 10.1111/joim.12692 

 

Henricson, M. (red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. (2. uppl.). Lund: studentlitteratur. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://www.gapminder.org/tools/#$state$time$value=2018;&entities$show$country$/$in@=swe;;;;&marker$axis_y$which=life_expectancy_years&scaleType=linear&spaceRef:null;;;&chart-type=linechart
https://www.gapminder.org/tools/#$state$time$value=2018;&entities$show$country$/$in@=swe;;;;&marker$axis_y$which=life_expectancy_years&scaleType=linear&spaceRef:null;;;&chart-type=linechart
https://www.gapminder.org/tools/#$state$time$value=2018;&entities$show$country$/$in@=swe;;;;&marker$axis_y$which=life_expectancy_years&scaleType=linear&spaceRef:null;;;&chart-type=linechart


31 

Holder, S. M., Peterson, E. R., Stephens, R., & Crandall, L. A. (2018). Stigma in Mental Health 

at the Macro and Micro Levels: Implications for Mental Health Consumers and Professionals. 

Community Mental Health Journal, 55(3), 369–374. doi: 10.1007/s10597-018-0308-y 

 

* Houwen, J., Lucassen, P. LBJ., Stappers, H.W., Assendelft, W. JJ., van Dulmen, S., & olde 

Hartman, T. C. (2017). Improving GP communication in consultations on medically unexplained 

symptoms: a qualitative interview study with patients in primary care. British Journal of General 

Practice, 67(663), 716-723. doi: 10.3399/bjgp17X692537 

 

International Association of Pain. (2017). IASP Terminology. Hämtad den 4 november 2019 från: 

https://www.iasp-

pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698&fbclid=IwAR0XffK8jYj5i1BAYaZGzAv

AXd11K8Yi4KvjX5p340uoepeTqLdzGgQgizk#Pain 

 

Ingvar, M., & Eldh, G. (2012). Hjärnkoll på värk och smärta. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Katsamanis, M., Lehrer, P., Escobar. J. I., Gara, M. A., Kotay, A., & Liu, R. (2011). 

Psychophysiologic Treatment for Patients With Medically Unexplained Symptoms: A 

Randomized Controlled Trial. Psychosomatics. (52)3. 218-229. doi: 10.1016/j.psym.2011.01.015 

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2016). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

* Klaus, K., Reif, W., Brähler, E., Martin, A., Glaesmer, H., & Mewes, R. (2012). The 

Distinction Between “Medically Unexplained” and “Medically Explained” in the Context of 

Somatoform Disorders. International Society of Behavioral Medicine, 20(2), 161-171. doi: 

10.1007/s12529-012-9245-2 

 

*Kornelsen, J., Atkins, C., Brownell, K., & Woollard, R. (2016). The Meaning of Patient 

Experiences of Medically Unexplained Physical Symptoms. Qualitative Health Research, 26(3), 

367–376. doi.org/10.1177/1049732314566326 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: För studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

* Lian, O. S., & Robson, C. (2017). “It’s incredible how much I’ve had to fight.” Negotiating 

medical uncertainty in clinical encounters. International Journal of Qualitative Studies on Health 

and Well-being, 12(2). doi: 10.1080/17482631.2017.1392219 

 

Le Borgne, M., Boudoukha, A. H., Petit, A., & Roquelaure, Y. (2017). Chronic low back pain 

and the transdiagnostic process: How do cognitive and emotional dysregulations contribute to the 

intensity of risk factors and pain? Scandinavian Journal of Pain, 17(1). 

doi:10.1016/j.sjpain.2017.08.008 

 

https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698&fbclid=IwAR0XffK8jYj5i1BAYaZGzAvAXd11K8Yi4KvjX5p340uoepeTqLdzGgQgizk#Pain
https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698&fbclid=IwAR0XffK8jYj5i1BAYaZGzAvAXd11K8Yi4KvjX5p340uoepeTqLdzGgQgizk#Pain
https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698&fbclid=IwAR0XffK8jYj5i1BAYaZGzAvAXd11K8Yi4KvjX5p340uoepeTqLdzGgQgizk#Pain
https://doi.org/10.1016/j.psym.2011.01.015
https://dx.doi.org/10.1080%2F17482631.2017.1392219


32 

Leutgeb, R., Berger, S., Szecsenyi, J., & Laux, G. (2018). Patients with somatoform disorders: 

More frequent attendance and higher utilization in primary Out-of-Hours care? PLoS ONE, 13(8). 

doi:10.1371/journal.pone.0202546 

 

 

Lidén, E., & Svensson, S. (2014). Personcentrerat förhållningssätt vid medicinskt oförklarade 

symtom inom primärvården: Ett personcentrerat förhållningssätt i praktiken. I I. Ekman (Red.), 

Personcentrering inom hälso- och sjukvård: Från filosofi till praktik (1. uppl., ss. 129-146). 

Stockholm: Liber. 

 

Linton, S. J. (2013). Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundberg, U., & Wentz, G. (2004). Stressad hjärna, stressad kropp: Om sambanden mellan 

psykisk stress och kroppslig ohälsa. Falun: ScandBook. 

 

Marks, E. M., & Hunter, M. S. (2015). Medically Unexplained Symptoms: and acceptable term? 

British Journal of Pain, 9(2), 109-114. doi: 10.1177/2049463714535372 

 

Medin, J., & Alexanderson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en litteraturstudie. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Morris, A., & Ogden, J. (2012). Making sense of children’s medically unexplained symptoms: 

Managing ambiguity, authenticity and responsibility. Psychology, Health & Medicine, 17(3), 

285-294. doi: 10.1080/13548506.2011.608804 

 

Nakamura, Y., Takeuchi, T., Hashimoto, K., & Hashizume, M. (2017). Clinical features of 

outpatients with somatization symptoms treated at a Japanese psychosomatic medicine clinic. 

BioPsychoSocial Med, 11(16). doi:10.1186/s13030-017-0104-x 

 

* Nunes, J., Ventura, T., Encarnação, R., Pinto, P. R., & Santos, I. (2013). What do patients with 

medically unexplained physical symptoms (MUPS) think? A qualitative study. Mental Health in 

Family Medicine, 10(2), 67-79. Hämtad 26 november 2019 från: 

http://www.mhfmjournal.com/Archive.html  

 

* Nwokocha, A. R. C., Chinawa, J. M., Onukwuli, V., Ubesie, A., Ndukuba, A., Chinawa, A. 

T.,... Uwaezuoke, S. (2017). Somtization disorder among adolescents in southeast Nigeria; a 

neglected issue. International Journal of Mental Health Systems, 11(57). doi: 10.1186/s13033-

017-0161-3 

 

Osika, W. (2013). Psykosomatik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur . 

 

Ottosson, H., & Ottosson, J-O. (2007). Psykiatriboken. Stockholm: Liber. 

 

*Patel, S., Kai, J., Atha, C., Avery, A., Guo, B., James, M.,... Morris, R. (2015). Clinical 

characteristics of persistent frequent attenders in primary care: case-control study. Family 

Practice, 32(6), 624-630. doi: 10.1093/fampra/cmv076 

 

http://www.mhfmjournal.com/Archive.html


33 

*Peters, S., Rogers, A., Salmon, P., Gask, L., Downrick, C., Towey, M.,... Morris, R. (2009). 

What Do Patients Choose to Tell Their Doctors? Qualitative Analysis of Potential Barriers to 

Reattributing Medically Unexplained Symptoms. J Gen Intern Med, 24(4), 443-449. doi: 

10.1007/s11606-008-0872-x 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Wolters kluwer. 

 

* Poloni, N., Caselli, I., Ielmini, M., Mattia, M., De Lego, A., Di Sarno, M.,... Callegari, C. 

(2019). Hospitalized Patients with Medically Unexplained Pysical Symptoms: Clinical Context 

and Ekonomic Cost of Healthcare Management. Behavioral Science, 9(7). doi: 

10.3390/bs9070080 

 

Poloni, N., Lelmini, M., Caselli, I., Ceccon, F., Bianchi, L., Isella, C., & Callegari C. (2018) 

Medically Unexplained Physical Symptoms in Hospitalized Patients: A 9-years Retrospective 

Observational study. Front. Psychiatry, (9)626. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00626 

 

Potembska, E., Pawlowska, B., & Szymanska, J. (2019). Psychopathological symptoms in 

individuals at risk of Internet addiction in the context of selected demographic factors. Annals of 

Agricultural and Environmental Medicine, 26(1), 33-38. doi: 10.26444/aaem/81665 

 

Rasul, F., Stansfeld, S. A., Smith, G. D., Shlomo, Y. B., & Gallacher, J. (2007). Psychological 

distress, Physical illness and risk of myocardial infarction in the Caerphilly study. Psychological 

Medicine, 37(9), 1305-1313. doi: 10.1017/S0033291707000402 

 

* Reibel, K., Egloff, B., & Witthöft, M. (2013). Modifying the Implicit Illness-Related Self-

Concept in Patients with Somatoform Disorders May Reduce Somatic Symptoms. International 

Journal of Behavioral Medicine, 21(5). doi: 10.1007/s12529-013-9362-6 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Schneider, A., Hörlein, E., Wartner, E., Schulmann, I., Henningsen, P., & Linde, K. (2001). 

Unlimited access to health care - impact of psychosomatic co-morbidity on utilisation in German 

general practices. MBC Family Practice, 12(51). doi: 10.1186/1471-2296-12-51 

 

SFS 2003:460. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Riksdagen. 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Riksdagen.  

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Riksdagen.  

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen.  

 

Socialstyrelsen. (2017). Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna: till och med 

2016. Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/statistik/2017-12-29.pdf 

https://doi.org/10.1017/S0033291707000402
https://doi.org/10.1007/s12529-013-9362-6
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2017-12-29.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2017-12-29.pdf


34 

 

Socialstyrelsen. (2019). Jämlik hälsa, vård och omsorg. Hämtad 14 januari 2020 från 

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/jamlik-halsa-vard-och-omsorg/ 

 

Statistiska Centralbyrån. (2017). Hämtad 10 januari 2020 från https://www.scb.se/hitta-

statistik/artiklar/2017/Samre-psykisk-halsa-bland-unga-i-Sverige-an-i-ovriga-Norden/   

  

Svensk sjuksköterskeförening. (2015). Kärnkompetenser. Hämtad 15 januari 2020 från 

https://www.swenurse.se/karnkompetenser/ 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Personcentrerad vård. Hämtad från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf 

 

* Town, J. M., Lomax, V., Abbas, A. A., & Hardy, G. (2017). The role of emotion in 

psychotherapeutic change for medically unexplained symptoms. Psychotherapy Research, 29(1), 

86-98. doi: 10.1080/10503307.2017.1300353 

 

UNDP. (2015). Hälsa och Välbefinnande. Hämtad 14 januari 2020 från 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/ 

 

van Driel, T. J. W., Hildebrink, P. H., Hanssen, D. J. C., de Boer, P., Rosmalen, J. G. M., & Oude 

Voshaar, R. C. (2018). Assessment of Somatization and Medically Unexplained Symptoms in 

Later Life. SAGE Journals, 25(3), 374-393. doi: 10.1177/1073191117721740 

 

* Verdurmen, M. J. H., Videler, A. C., Kamperman, A. M., Khasho, D., & van der Feltz-

Cornelis, C. M. (2017). Cognitive behavioral therapy for somatic symptom disorders in later life: 

a prospective comparative explorative pilot study in two clinical populations. Neuropsychiatric 

Disease and Treatment, 2017(13), 2331-2339. doi: 10.2147/NDT.S141208 

 

Wallström, S., Ekman, I., & Taft. C. (2017). Svenskarnas syn på personcentrering i vården. 

Göteborg Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Hämtad från 

https://som.gu.se/digitalAssets/1642/1642988_svenskarnas-syn-p---personcentrering-i-v--rden---

wallstr--m--ekman---taft.pdf  

 

Warner, A., Walters, K., Lamahewa, K., & Buszewicz, M. ( 2017). How do hospital doctors 

manage patients with medically unexplained symptoms: a qualitative study of physicians. 

Journal of the Royal Society of Medicine, 110(2). doi: 10.1177/0141076816686348 

 

Weiland, A., Blankenstein, A. H., Van Saase, J. L. C. M., Van der Moler, H., Jacobs, M. E.,… 

Arends, L. R. (2015). Training Medical Specialists to Communicate Better with Patients with 

Medically Unexplained Physical Symptoms (MUPS). A Randomized, Controlled Trial. Public 

Library of Science ONE. 10(9). doi:10.1371/journal.pone.0138342 

 

*Weiss, F. D., Rief, W., Martin, A., Rauh, E., & Kleinstäuber, M. (2016). The Heterogeneity of 

Illness Behaviors in Patients with Medically Unexplained Physical Symptoms. International 

Journal of Behavioral Medicine, 23(3), 319-326. doi: 10.1007/s12529-015-9533-8. 

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/jamlik-halsa-vard-och-omsorg/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Samre-psykisk-halsa-bland-unga-i-Sverige-an-i-ovriga-Norden/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Samre-psykisk-halsa-bland-unga-i-Sverige-an-i-ovriga-Norden/
https://www.swenurse.se/karnkompetenser/
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/
https://som.gu.se/digitalAssets/1642/1642988_svenskarnas-syn-p---personcentrering-i-v--rden---wallstr--m--ekman---taft.pdf
https://som.gu.se/digitalAssets/1642/1642988_svenskarnas-syn-p---personcentrering-i-v--rden---wallstr--m--ekman---taft.pdf
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0138342


35 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: 

En bro mellan forskning och klinisk praktik (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

World Medical Association. (2018). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for 

Medical research Involving Human Subjects. Hämtad från 

file:///C:/Users/emeli/Downloads/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-

research-involving-human-subjects.pdf 

 

World health Organisation. (1948). What is the WHO definition of health? Hämtad 3 maj 2019, 

från: https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions  

 

World health Organisation. (2019). International Classification of Functioning, Disability and 

Health. Hämtad 11 november 2019, från https://www.who.int/classifications/icf/en/ 

 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan (2. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

* Ziadni, M. S., Carty, J. N., Doherty, H. K., Porcerelli, J. H., Rapport, L. J., Schubiner, H., & 

Lumley, M. A. (2018). A Life-Stress, Emotional Awareness, and Expression Interview for 

Primary Care Patients With Medically Unexplained Symptoms: A Randomized Controlled Trial. 

Health Psychol, 37(3), 282-290. doi: 10.1037/hea0000566 

 

Åsbring, P., & Hochwälder, J. (2009). Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som 

uppsöker vårdcentral. Solna: Karolinska Institutets folkhälsoakademi, Institutionen för 

folkhälsovetenskap. Hämtad från 

http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Psykisk_halsa_och_ohalsa/Rapporter/Aldre_rapporter/den-dolda-

psykiska-ohalsan-bland-unga-vuxna-som-uppsoker-vardcentral.2009_3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf
https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions
https://www.who.int/classifications/icf/en/
http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Psykisk_halsa_och_ohalsa/Rapporter/Aldre_rapporter/den-dolda-psykiska-ohalsan-bland-unga-vuxna-som-uppsoker-vardcentral.2009_3.pdf
http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Psykisk_halsa_och_ohalsa/Rapporter/Aldre_rapporter/den-dolda-psykiska-ohalsan-bland-unga-vuxna-som-uppsoker-vardcentral.2009_3.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                      

5 

 
                                                                                                                                                                                                                                             Bilaga A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Bilaga B 

 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Aamland, A., 

Werner, E. L., & 

Malterud, K.  

 

2013 

Norge 

 

Sickness absence, 

marginality, and medically 

unexplained physical 

symptoms: a focus-group 

study of patients' 

experiences. 

Syftet med 

denna studie var att 

undersöka faktorer som 

kan påverka ytterligare 

marginalisering bland 

patienter med MUPS 

och lång sjukskrivning. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: >18år, minst 2 års 

arbetserfarenhet, pågående 

sjukskrivning som varat 3-12 

måander 

Datainsamling: gjordes med 

gruppintervjuer uppdelade 

mellan manligt och kvinnligt 

kön. Ljudinseplningar 

genomfördes 

Analys: inspelningarna 

transkriberades. Alla författare 

sammanställde tillsammans 

datan med systematisk text 

kondensation för 

sammanfattning av den 

insamlade datan 

6 

(-) 

 Analys avslöjade hur osynliga 

symtom och brist på objektiva 

resultat kan uppfattas som en 

ytterligare börda för själva 

sjukskrivningen. Faktorer som kan 

motverka ytterligare marginalisering 

var ett stödjande socialt nätverk, 

positiva copingstrategier som att 

hålla sig till det dagliga schemat och 

fysisk aktivitet samt  positiv 

uppmärksamhet och förtroende från 

professionen (vårdgivare). 

 

K 

I 

Claréus, B., & 

Renström, E.A. 

2019 

Sverige 

Physicians’ gender bias in 

the diagnostic assessment 

of medically unexplained 

symptoms and its effect on 

patient–physician relations  

Att uppskatta och 

utvärdera hur 

patientens kön 

påverkar den 

diagnostiska 

bedömningen av NFS-

syndrom, samt hälso-

upplevelserna hos 

individer som har 

diagnosen NFS-

syndrom 

Design: Kvantitativ metod 

Urval: Studie 1: allmänläkare 

med genomsnitt 20 års 

erfarenhet. 

Studie 2:  

individer som representerade 

den svenska befolkningen och 

som hade medicinsk 

oförklarlig/förklarlig smärta. 

Datainsamling: Studie 1: läkares 

diagnostiska uttalande kodades 

enligt ICD-10.  

Studie 2: Nätbaserat 

frågeformulär, med fokus på 

Studie 1:  

90 

(-) 

Studie 2:  

1184 

(231) 

 

Studie 1: Svenska allmänläkare är 

köns-partiska vid diagnostisering av 

av NFS-syndrom. Kvinnliga 

patienter med ryggsmärta 

diagnostiseras mer sannolikt NFS-

syndrom jämfört med en annars 

identisk manlig patient. 

 

Studie 2: Kvinnor med minst ett 

NFS-syndrom uppskattade sin 

läkares bemötande betydligt sämre 

än både kvinnliga och manliga 

patienter utan NFS-syndrom. 

Kvinnors smärta bedöms mer 

Studie 1: 

CCT  

I 

 

Studie 2: 

P 

I 
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smärta med en betydande 

inverkan livskvalitet samt 

upplevelser i vårdkontakter.  

Analys: Statistisk analys vid 

båda studierna 

sannolikt som NFS-syndom än mäns 

smärta. Rehabiliteringen kan 

förlängas då relevanta diagnoser och 

behandlingar utelämnas och deras 

negativa hälsoupplevelser minskar 

deras vilja att delta och fortsätta i 

behandlingen. 

Houwen, J., 

Lucassen, P. L. B. 

J., Stappers, 

H.W., Assendelft, 

W. J. J., van 

Dulmen, S. & 

olde Hartman, T. 

C.  

2017 

Nederländerna 

Improving GP 

communication in 

consultations on medically 

unexplained symptoms: a 

qualitaive interview study 

with patients in primary 

care 

Att utforska de 

problem som patienter 

med MUS upplever i 

samband med vård-

konsultationer, i syfte 

att förbättra dessa vård-

konsultationer. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Primärvårdsmottagningar 

i Nijmegen kommun. 

Exklusionskriterier: <18 år icke 

holländsktalande.  

Datainsamling: Vård-

konsultationer videofilmades. 

Patienter med MUS fick 

därefter reflektera över sin egen 

vårdkonsultation samtidigt som 

de tittade på sin inspelning. 

enligt en semistrukturerad 

intervju.  

Analys: Patienternas 

reflektioner ljudinspelades och 

transkriberades. 

Analysen resulterade i sex 

gemensamma kategorier. 

43 

(4) 

Sex gemensamma problem-

kategorier identifierades: 1. En 

splittrad bild mellan läkarens och 

patientens förväntning på 

konsultationen, 2. Läkaren 

framkallade en obekväm känsla och 

atmosfär i mötet, 3. Ingen specifik 

vårdplan tillhandahölls, 4. Läkarens 

bristande förberedelser inför 

konsultationen. 5. Läkarens fördomar 

under konsultationen, 6. Läkarens 

bristande förståelse och bekräftelse 

för symptomen.  

K  

I 

Klaus, K., Reif, 

W., Brähler, E., 

Martin, A., 

Glaesmer, H., & 

Mewes, R. 

 

2012 

Tyskland 

The Distinction Between 

“Medically Unexplained” 

and “Medically Explained” 

in the Context of 

Somatoform Disorders  

   

  

    

   

Att utvärdera 

relevansen av en 

åtskillnad mellan MUS 

och MES, utifrån den 

allmänna 

befolkningens 

klagomål 

Design: Kvantitativ metod 

Urval: Representativt för den 

tyska befolkningen 

Datainsamling: 

självskattningsformulär för 

screening. Därefter intervjuades 

deltagare med MUS och MES 

via telefon, med hjälp av 

strukturerade kliniska diagnos-

intervjuer enligt DSM-IV och 

ICD-10. Klagomål undersöktes 

med avseende på användning av 

sjukvården, diagnoser gjorda av 

läkaren och graden av 

321 

(77) 

MUS och MES visade i lika stor 

utsträckning att försämra individer 

och leda till livsstilsförändring. 

Smärta orsakade den värsta 

försämringen jämfört med andra 

symtom. Både MUS och MES visar 

sig i större utsträckning vara 

övergående, med undantag av olika 

smärtsymptom. Den utvärderade 

etiologin, som förklarats eller inte 

förklarats, ändrades från baslinjen till 

uppföljningen vid långa bestående 

symtom (20% MUS → MES, 50% 

MES → MUS. 

RCT 

I 
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 försämring.Uppföljning för att 

följa stabiliteten av symptom 

gjordes ett år senare.  

Analys: Statistisk Analys 

På grund av konceptuella och 

metodologiska svårigheter bör 

klassificeringskriterier för 

somatoforma störningar inte 

begränsas till somatiska aspekter av 

symptom.. 

Kornelsen, J., 

Atkins, C., 

Brownel, K., & 

Woolard, R 

 

2015 

Kanada 

The meaning of Patient 

Experiences of Medically 

Unexplained Physical 

Symptoms 

Få en förståelse för hur 

det är att leva med 

MUPS, utröna 

erfarenheter hos 

patienter vid kontakt 

med vården och deras 

dagliga liv. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 38 deltagare som själva 

kontaktade forskarna efter att 

antingen ha sett reklam för 

studien eller blivit 

rekommenderade den via ett 

patient nätverk med syftet att 

bringa samman patienter med 

samma diagnos. Inget urval 

gjordes avseende ålder eller 

kön. 

Datainsamling: Kvalitativ 

intervju 

Analys: inläsning av data, 

indelning i teman och koder, 

koda datan som en helhet, 

förklarande berättelse, skapande 

av kodböcker för varje forskare, 

möte för att sammanställa en 

kodbok och därefter analysera 

datan. 

38 

(-) 

Resultatet påvisade 3 övergripande 

teman/erfarenhetsperioder: Det 

aktiva sökandet efter en diagnos, Att 

leva med MUPS, 

Acceptans/avsägande från 

osäkerhet.Resultatet visar starkt på 

vikten av terapeutiska relationer vid 

mötet med osäkerhet. 

K 

II 

Lian, O. S., & 

Robson, C. 

 

2017 

Norge 

“It’s incredible how much 

I’ve had to fight.” 

Negotiating medical 

uncertainty in clinical 

encounters 

Att utforska 

interaktionsdynamiken 

i kliniska möten med 

medicinsk osäkerhet. 

Belysa upplevelser hos 

människor som lever 

med långvarig 

medicinskt oförklarlig 

trötthet i Norge. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Medlemmar i Norwegain 

myalgic encephalomyelitit (ME) 

association,  >16 år.  

Datainsamling: Frågeformulär 

med öppna frågor skickades ut 

via e-post. 

Analys: All svarstext samlades 

till ett och samma dokument. 

Den totala texten analyserades 

med hjälp av en induktiv 

tematisk metod. 

466 

(210) 

Sex övergripande teman 

identifierades: 1. Bristande 

medicinsk kunskap, 2. Att inte bli 

förstådd, 3. Att bli misstrodd, 4. Brist 

på överensstämmelse, 5. Att 

avfärdas, 6. En kamp mot systemet.  

Patienter upplever att de möts med 

misstro, olämpliga psykologiska 

förklaringar, minimalisering av 

upplevelser, respektlöshet, brist på 

fysisk undersökning och förvärrande 

hälsoråd.  

K 

II 
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Nunes, J., 

Ventura, T., 

Encarnação, R., 

Pinto, P. R., & 

Santos, I.  

 

2013 

Portugal 

What do patients with 

medically unexplained 

physical symptoms 

(MUPS) think? A 

qualitative study  

   

   

   

  

    

   

 

Att utforska patientens 

egna förståelse av 

MUPS, deras 

förklaringar, egna 

upplevelser av 

tillståndet, rädslor, 

förväntningar, 

orsakssamband, samt 

vilken 

behandlingsmetod som 

de anser vara 

användbar 

Design: Kvalitativ metod  

Urval: Patienter som fått 

diagnosen MUPS via en 

husläkarmottagning.  

Datainsamling: Sex månader 

efter diagnos. Inledningsvis en 

intervju med 19 öppna frågor, 

följt av en semistrukturerad 

intervju. Alla intervjuer 

ljudinslpelades och 

transkriberades.  

Analys: Samtliga transkript 

analyserades och 

sammanställdes till en översikts-

kartläggning av gemensamma 

komponenter.  

17 

(2) 

Patienters livserfarenhet har 

betydelse för konstrueringen av 

symptom och sjukdomsbeteende. 

Många patienter identifierar 

psykosociala orsaker som ligger 

under deras lidande. Patienterna fick 

mer medicinering än andra 

diagnostiska undersökningar som de 

hade förväntat sig. Normalisering är 

ett vanligt beteende i sjukvårdens 

bemötande. Ett aktivt lyssnande är 

det som patienter värderar högst hos 

vårdpersonal. Diagnostiska tester kan 

få patienten att känna sig sedd. 

Läkaren bör anpassa sin behandling 

utifrån den fas som patienten 

befinner sig i, gällande acceptans och 

betydelsen av deras fysiska, 

emotionella och sociala problem. 

K 

II 

Nwokocha, A. R. 

C., Chinawa, J. 

M., Onukwuli, V., 

Ubesie, A., 

Ndukuba, A., 

Chinawa, A. T., 

Aniwada, E., & 

Uwaezuoke, S.  

 

2017 

Nigeria 

Somtization disorder 

among adolescents in 

southeast Nigeria; a 

neglected issue 

Att bestämma mönster 

och typer av 

somatisering bland 

gymnasiala ungdomar i 

sydöstra Nigeria 

Design: Kvantitativ metod 

Urval: 458 ungdomar (10-19 

ålder) från fyra skolor. 

Datainsamling: frågeformulär 

Enugu somatization scale 

(ESS).  Detta verktyg mäter 

kulturella bindningar till 

somatisering 

Analys: Statistisk analys, 

(SPPS) och Chi square test 

användes för särskiljningar 

relaterat till ålder och kön vid 

bestämmande av förekomst eller 

icke förekomst av somatisering. 

485 

(-) 

Av 485 deltagare framkom det att: 

258 (51,8%) hade huvud 

problematik, 262 (54,0%) hade 

kroppslig problematik, 303 (62,5%) 

hade antingen huvud- eller kroppslig 

problematik medan 210 (43,3%) 

hade både huvud- och 

kroppsfunktioner. Det gick även att 

se väldigt små skillnader mellan män 

och kvinnor men dessa var för små 

för att utgöra ett betydande resultat i 

studien. Innan studien var det inte 

kartlagt om somatisering fanns bland 

unga vuxna i Nigeria men efter 

studien är det nu klarlagt. 

 

P 

I 

Patel, S., Kai, J., 

Atha, C., Avery, 

A., Guo, B., 

James, M., 

Clinical characteristics of 

persistent frequent 

attenders in primary care: 

case-control study 

Att studera och jämför 

kliniska- och 

sociodemografiska 

egenskaper mellan 

Design: Kvantitativ metod 

Urval: 71 mångsökande 

patienter, 71 normalsökande 

patienter, både grupper 

142 

(-) 

Mångsökande patienter var mer 

benägna att rapportera en lägre 

livskvalitet, var ogift och hade låg 

kvalificerad utbildning men skilde 

CCT 

I 



Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VI 

 

Malins, S., 

Sampson, C., 

Stubley, M., & 

Morris, R. 

 

2015 

Storbritannien  

mångsökande patiener 

respektive 

normalsökande 

patienter 

motsvarade varandra i: ålder, 

kön.  

Datainsamling:  

Under två års tid. inledande 

standardiserad psykiatrisk 

intervju i enlighet med DSM-IV 

samt efterföljande frågeformulär 

med skattningsskalor,  

Analys: Statistisk analys 

sig inte åt i anställningsstatus. 

Mångsökande patienter upplevde 

större hälsoångest, fetma, smärta och 

hög klinisk komplexitet 

kännetecknad av olika och ofta 

ihållande fysisk och mental 

multimorbiditet. Mångsökande hade 

mer depression inklusive dysthymi, 

ångest och somatoforma störningar. 

Peters, S., Rogers, 

A., Salmon, P., 

Gask, L., 

Downrick, C., 

Towey, M., 

Clifford, R., &. 

Morris, R.  

 

2009 

Storbritannien 

What Do Patients Choose 

to Tell Their Doctors? 

Qualitative Analysis of 

Potential Barriers to   

Reattributing Medically 

Unexplained Symptoms 

 

Undersöka 

patientupplevelser från 

allmänläkares försök 

att återfördela MUS för 

att identifiera 

poteniella hinder för 

primärvårdshantering 

av MUS och 

förbättring av 

resultatet. 

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 23 patienter valdes från 

en tidigare studie.  

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer i 

patienternas hem som spelades 

in på ljudband och 

transkriberades. 

Analys: analysering av datan 

gjordes parallelt med 

intervjuerna genom framtagning 

av olika teman, dessa teman 

användes vid senare intervjuer 

för att stärka eller bryta 

resultaten som framkommit. 

23 

(-) 

Potentiella hinder inkluderar 

komplexiteten i patientens problem 

och patienters bedömningar om hur 

de själva skall hantera denna 

komplexitet som deras sjukdom 

innebär. Många 

litade inte på sina läkare kring 

diskussioner om känslomässiga 

aspekter av deras problem och valde 

att inte diskutera dessa med dem. 

Samma barriärer sågs bland patienter 

vars husläkare inte utbildades, vilket 

tyder på att dessa hinder inte är 

skapade av bristande utbildning. 

 

K 

I 

Poloni, N., 

Caselli, I., 

Ielmini, M., 

Mattia, M., De 

Lego, A., Di 

Sarno, M., Isella, 

C., Bellini A. & 

Callegari, C. 

 

2019 

Italien  

 

 

Hospitalized Patients with 

Medically Unexplained 

Pysical Symptoms: 

Clinical Context and 

Ekonomic Cost of 

Healthcare Management 

Att studera eventuella 

korrelationer mellan 

MUPS och 

somatoforma 

störningar relaterade 

till kliniska och 

sociodemografiska 

faktorer samt att 

uppskatta ekonomiska 

kostnader relaterade till 

sjukvårdsbehandling 

för patienter med 

MUPS. 

Design: Kvantitativ metod 

Urval: Inlagda patienter som 

mötte kriterierna: >18 år, 

uppvisar medicinskt oförklarliga 

symptom, alt. diagnostiseras 

med MUS eller MUPS enligt 

DSM-IV, DSM-5 eller ICD-10. 

Datainsamling:  

Inhämtas mellan 2008–2018. 

Utskrivna patienters journaler 

lästes från samtliga avdelningar 

på ett av Norra Italiens 

Univeristetssjukhus. 

Analys: Statistisk analys 

273 

(-) 

Personer med MUPS har en högre 

prevalens hos kvinnor, gifta och 

anställda personer. De vanligaste 

symptomen är huvudvärk, smärta, 

synkope och vertigo. Ökad 

sannoligkhet att patienter med MUPS 

även lider av somatoforma 

personlighetsstörningar.  

En marginellt signifikant positiv 

korrelation fanns för ångeststörningar 

(50%), viss korrelation för depressiv 

sjukdom (15%). Den genomsnittliga 

kostnaden per år, för patienter med 

MUPS var på 47 540 973 €. 

R 

I 
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Reibel, K., Egloff, 

B., & Witthöft, 

M. 

 

2013 

Tyskland 

Modifying the Implicit 

Illness-Related Self-

Concept in Patients with 

Somatoform Disorders 

May Reduce Somatic 

Symptoms 

Att undersöka möjliga 

orsakssamband mellan 

snedvridna implicita 

associationer av 

symptom och hos 

personer med 

somatoforma 

störningar, genom att 

manipulera den 

implicita 

sjukdomsrelaterade 

självbilden  

Design: Kvantitativ metod 

Urval: Öppenvårdspatienter 

med somatoforma störningar 

enligt 

DSM-IV, som blivit remitterade 

till en specialistklinik för 

psykoterapeutisk behandling.  

Datainsamling: Inledningsvis 

fick patienterna göra ett Implicit 

Associations Test (IAT) för att 

bedöma det implicita 

sjukdomsrelaterade 

självbegreppet. Två veckor 

senare fick de göra ett nytt 

manipulerande test, för att 

främja en mer positiv implicit 

hälsorelaterat självbild. Därefter 

fick patienterna fylla i ett 

frågeformulär och skatta sin 

aktuella status för somatoforma 

störningar och kroppsrelaterade 

tankar. 

Analys: Statistisk analys 

30 

(1) 

Studien visade en förändring mot en 

hälsosammare implicit självbild i 

uppföljningen IAT. En minskning av 

symptomens svårighetsgrad och 

förändringar i hälso- och 

kroppsrelaterade tankar 

observerades. 

Resultaten tyder på att en snedvriden 

implicit självbild kan orsaka 

symptomupplevelser hos patienter 

med somatoforma störningar. 

P 

I 

Town, J. M., 

Lomax, V., 

Abbas, A. A., & 

Hardy, G. 

 

The role of emotion in 

psychotherapeutic change 

for medically unexplained 

symptoms 

Att undersöka 

patienters perspektiv 

och subjektiva 

upplevelser av 

känslomässiga 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Patienter från 

akutmottagningen vilka 

diagnostiserats med MUS. 

7  

(-) 

Tre överordnade teman 

identifierades:  

1. Hinder för att undersöka 

emotionella processer, 2. Reflektion 

av den terapeutiska processen, 3. 

K 

1 
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2017 

Kanada 

processer i samband 

med en 

psykoterapibehandling 

för MUS från en 

akutmottagning 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer med 

patienter som fått genomgå en 

intensiv kortsiktig 

psykoterapibehandling. 

Analys: Intervjuer 

ljudinspelades och 

transkriberades. 

transkriberingen analyserades 

och tolkades enligt 

fenomenologisk analys, med 

framträdande teman. 

Förbättrat välbefinnande.  

Hinder för kliniskt engagemang i 

behandling av MUS beskrivs i 

relation till patienters och terapeuters 

förmåga att identifiera, adressera och 

använda känslomässiga processer. 

Genom att direkt kunna observera de 

fysiska reaktionerna som orsakas av 

känslomässiga upplevelser blir det 

möjligt för patienter med MUS att 

förstå kopplingen mellan kropp och 

själ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdurmen, M. J. 

H., 

Videler, A. C., 

Kamperman, A. 

M., Khasho, D., 

& van der Feltz-

Cornelis, C. M. 

 

2017 

Nederländerna  

Cognitive behavioral 

therapy for somatic 

symptom disorders in later 

life: a prospective 

comparative explorative 

pilot study in two clinical 

populations 

Att undersöka 

genomförbarheten av 

KBT hos äldre 

patienter med 

Somatoforma 

Störningar (SSD) 

Design: Kvantitativ metod 

Urval: Primärvårdspatienter 

med SSD, delades in i en grupp 

med “vuxna” patienter (<60 år) 

och en grupp med “äldre” 

patienter (>60 år). 

Datainsamling: Självskattade-

frågeformulär efter genomförd 

KBT. Frågor gällde olika 

kvalitativa aspekter av 

behandlingen, såsom effekt, 

mottaglighet, tidsinvestering 

och emotionell börda. 

Analys: Statistisk analys 

Vuxna:  

16 

(12) 

Äldre: 

11 

(7) 

Både terapeuter och äldre patienter 

utvärderade behandlingen som 

positiv. Somatiska symtom 

förbättrades signifikant i den vuxna 

gruppen, men inte i den äldre 

gruppen. Det var en stor, signifikant 

minskning av smärtintensitet och 

smärtstillande hos äldre patienter 

jämfört med vuxna. Sociala 

funktioner, vitalitet och 

ångestsymptom förbättrades avsevärt 

hos vuxna. 

CCT 

I 

Weiss, F. D., 

Rief, W., Martin, 

A., Rauh, E., & 

Kleinstäuber, M.  

 

2016 

Tyskland  

The Heterogeneity of 

Illness Behaviors in 

Patients with Medically 

Unexplained Physical 

Symptoms. 

 

Att undersöka 

heterogeniteten i 

sjukdomsbeteende 

hos patienter med 

medicinskt oförklarade 

fysiska symtom 

(MUPS) 

 

Design: Kvantitativ metod 

Urval: 224 deltagare valdes från 

en tidigare studies deltagare. 

kriterier var minst 2 MUPS och 

baserat på deras urval på 295 

valdes 224 deltagare ut till 

denna studie 

224 

(-) 

Två distinkta kluster identifierades 

genom klusteranalys: en låg (n = 

106) och en hög (n = 118) 

sjukdomsbeteende klusters. Klustret 

med beteendet hög sjukdom 

uppvisade en betydande 

högre frekvens av ångest än det låga 

sjukdomsbeteendet 

P 

II 



Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

IX 

 

Datainsamling: undersökning 

skedde genom användning av 

SAIB, ett mätinstrument för att 

bedöma olika aspekter av 

sjukdomsbeteende 

Analys: IBM SPSS 

 Regressionsanalys avslöjade en 

särskild effekt av kön i klustret med 

hög sjukdom: Män var förknippade 

med 

ökat 

sjukdomsbeteende/sjukdomskänsla 

mätt, men kvinnan var kopplad till ett 

högre antal läkarbesök. Ökad ångest 

var associerad med 

sjukdomsbeteendet i båda klusterna. 

Depression och ångest visade inte 

föreningar med alla aspekter 

av sjukdomsbeteende. 

 

Ziadni, M. S., 

Carty, J. N., 

Doherty, H. K., 

Porcerelli, J. H., 

Rapport, L. J., 

Schubiner, H., & 

Lumley, M. A. 

 

2018 

USA 

A Life-Stress, Emotional 

Awareness, and 

Expression Interview for 

Primary Care Patients 

With Medically 

Unexplained Symptoms: A 

Randomized Controlled 

Trial 

Att testa hypotesen:  

Att patienter med MUS 

som får en “klinisk-

livsstress-intervju” 

kommer att uppleva 

bättre fysiska symptom 

(smärta allvar och 

störningar, 

sömnproblem) och 

psykiska symptom 

(depression, ångest och 

personlig sensibilitet) 

jämfört med de 

patienter med MUS 

som får “behandling-

som-vanligt”. 

Design: Kvantitativ metod  

Urval: Patienter mellan 18–70 

år, med MUS från en 

husläkarmottagning. 

Datainsamling:  

Deltagarna fick skatta sina 

besvär. Därefter delades 

deltagrana slumpmässigt in i en 

“klinisk-livsstress-intervju” 

respektive “behandling-som-

vanligt”. Efter sex veckor fick 

samtliga deltagare skatta sina 

besvär på nytt. Alla intervjuer 

var ljudinspelade och 

transkriberade. 

Analys: Statistisk analys  

75 

(8) 

“Klinisk-livsstress-intervju” jämfört 

med “behandling-som-vanligt” ledde 

till betydligt lägre smärtskattning, 

färre funktionshinder pga. av smärta, 

sömnproblem och allmänna 

psykologiska symtom 

RCT 

I 

 

 


