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Sammanfattning/abstract 

När de nationella riktlinjerna för vård och ångesttillstånd utkom 2010, ansågs 
psykodynamisk terapi sakna evidens och förbisågs nästan helt som metod i 
offentlig vård. Vad detta inneburit för de offentliganställda dynamiska 
terapeuterna och deras patienter är okänt. Syftet med studien var att få veta hur 
psykodynamiska terapeuter upplever sin arbetssituation och om de nationella 
riktlinjerna som utkom 2010 förändrat arbetet som dynamisk terapeut i offentlig 
sektor. Som metod användes en kvalitativ intervju med en öppen frågeställning 
där fem seniora legitimerade terapeuter med minst femton år i yrket deltog. 
Intervjuerna bearbetades i en med en tematisk analys, vilket resulterade i fyra 
övergripande teman. Resultatet redovisas mot en tidsaxel bestående av förr, 
nuvarande situation och framtiden. Dagens situation har gjort det svårt att 
upprätthålla den psykodynamiska ramen och terapeuterna tecknar en relativt mörk 
bild av den psykodynamiska terapins och sin egen framtid inom den offentliga 
psykiatriska vården. Diskussionen berör legitimerade psykodynamiska terapeuters 
rätt att utöva sitt yrke inom de rättigheter och skyldigheter som legitimation ger. 
Situationen som patienterna befinner sig i när de efterfrågar dynamisk terapi 
diskuteras också och kopplingen till aktuell lagstiftning. 
 
Nyckelord: Seniora psykodynamiska terapeuter, offentlig vård, nationella 
riktlinjer 
 
When the national guidelines for care regarding depression and anxiety disorders 
were published in 2010, psychodynamic therapy was considered to lack evidence 
and was subsequently ignored almost entirely as a method in public care. What 
this meant for public servants, dynamic therapists and their patients is unknown. 
The aim was to find out how the psychodynamic therapists experience their 
current work situation and if the national guidelines, published in 2010, have 
affected their work as dynamic therapists in the public sector. A qualitative 
interview with an open issue where five senior qualified therapists with at least 
fifteen years in the profession attended was used as method. The interviews were 
processed in a thematic analysis, which resulted in four overarching themes. The 
results are reported against a timeline consisting of past, present situation and 
future. The current situation has made it difficult to maintain the psychodynamic 
framework and therapists paint a fairly bleak picture of the future of 
psychodynamic therapy and their own future within the public mental health 
services. The discussion concerns registered psychodynamic psychotherapists’ 
right to practice within their given responsibilities. The discussion also concerns 
the patient’s situation when requesting psychodynamic therapy, as well as the link 
to current legislation. 
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1 Inledning 

 

Incitamentet för studien var en artikel i Läkartidningen under rubriken ”Nya 

riktlinjer raderar ut den dynamiska psykoterapin” där Cullberg, Sandell, Schubert 

och Werbart (2009) beskriver oron för att Socialstyrelsens väntade riktlinjer för 

behandling av depression och ångest ska radera ut den psykodynamiska terapin 

(PDP) i offentlig sektor. Författarna förespråkar en mångfald av behandlingar för 

att kunna ge patienten möjlighet till den behandling som passar hen bäst. Vidare 

beskrivs att PDP sedan 1960-talet då den med kraft bröt in i psykiatrin, dominerat 

psykiatrin i årtionden och i viss mån bidragit till bra och nödvändiga förändringar, 

då psykiatrin tidigare dominerades av det medicinska synsättet. Slutligen påpekas 

att modern forskning visar att effekten av PDP inte är sämre än effekten av 

Kognitiv beteendeterapi (KBT). 

 

När de nationella riktlinjerna kom (Socialstyrelsen, 2010) rekommenderades dock 

KBT och läkemedelsbehandling som första behandlingsalternativ vid nästan alla 

lindriga och medelsvåra tillstånd av depression och ångest. Vad detta resulterat i 

för de psykodynamiska terapeuterna i offentlig sektor och deras patienter är 

ovisst.  

 

Syftet med föreliggande studie är därför att beskriva psykodynamiska terapeuters 

upplevelse av sin arbetssituation i ett landsting i Mellansverige, och om 

Socialstyrelsens rekommendationer påverkat arbetet som dynamisk terapeut.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

Psykodynamisk terapi äger rum inom klart avgränsade ramar. Ramarna kan också 

förstås som grundregler för det terapeutiska samarbetet. Ramarna skiljer det 

psykoterapeutiska samtalet från annan social samvaro och representerar en annan 

verklighet. I den verkligheten kan patienten fritt ge uttryck för tankar och känslor 

utan att drabbas av de konsekvenser som det skulle kunna medföra i det vanliga 

sociala livet. Kontraktet som upprättas mellan terapeut och patient utgör ramen 

och innehåller överenskommelser om var man möts, hur ofta, skäl till att ställa in 

möten, samt hur länge man ska arbeta tillsammans, det vill säga vad patienten kan 

erbjudas. Ska man arbeta tills patientens problem är lösta eller finns det en bortre 

gräns för terapin (Killingmo och Gullestad, 2011).  

 

Sigrell (2000) påpekar att det i själva rambegreppet ligger något konstant som gör 

att det inte får ske för stora förändringar. Terapeuten å sin sida bör dock sätta sig 

in i och känna till de frågor som berör ledningsstruktur och ansvar, såväl 

personligt yrkesansvar som handledaransvar. Sigrell (2000) konstaterar vidare att 

de psykodynamiska ramarna är svårare att upprätthålla i offentlig vård. 

Arbetsorganisationen stämmer sällan in på de förväntningar och krav som kan 

ställas på det terapeutiska arbetet, något som gör arbetet besvärligt för 

terapeuterna. 
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Även Gordan (1996) framhåller vikten av ramarnas karaktär som stabilitets och 

kontinuitetsskapande. Genom att terapeuten själv respekterar ramarna och i god 

tid informerar om, uppehåll, ändring av lokal eller tider upplevs hen av patienten 

som en förutsägbar och pålitlig person. Något som är en förutsättning för att en 

terapeutisk allians ska komma till stånd. Ramarna kan upplevas som ett ”rum i 

rummet” med starka väggar som genom sin pålitlighet tål patientens alla tankar 

och känslouttryck utan att gå sönder. Ramarna kan också upplevas som en 

begränsning menar Gordan och kan liksom den terapeut som håller sig till 

ramarna, ge upphov till olika reaktioner hos patienten som kan användas i arbetet. 

Ramarna ställer krav på allt från lokaler, väntrum, terapirum till tillgänglighet och 

mottagande av patienten då hen beslutat sig för att få professionell hjälp med sina 

livsproblem. Patienten gör medvetna och omedvetna tolkningar av den attityd 

som institutionen har till den som söker hjälp. Om den mottagande personalen till 

exempel är förskansad i en glasbur kan det ge ett negativt intryck skriver Gordan. 

 

Gordan (1996) beskriver också några av de faktorer som påverkar 

förutsättningarna för professionella samtal ur ett samhällsperspektiv. Utvecklingen 

av samhället under 1960-70 talet präglade också psykiatrin och utvecklingen och 

användningen av psykoterapeutiska metoder. Diagnostiken fick stå tillbaka och 

andra former av terapi uppstod. Tidens politiska attityder resulterade i ”det så 

kallade terapeutiska samhällets ideologi” (sid 17).  Att tro att egna professionella 

attityder är ett personligt val som inte påverkas av samhälleliga strömningar tyder 

enligt författaren på en återspegling av politisk oskuld eller omedvetenhet. Gordan 

pekar också på hur de enskilda institutionerna påverkar det sätt på vilket 

terapeutiska samtal kan utformas, då de ofta har flera mål och uppdrag vilket kan 

leda till konkurrens om befintliga resurser. Enskilda behandlare kan tvingas till 

prioriteringar, särskilt då det ställs krav på lönsamhet och rationaliseringar, och 

inte minst den psykoterapeutiska behandlingens effektivitet. I besparingstider blir 

etiska och ideologiska ställningstagande hos den enskilde terapeuten oundvikliga. 

Kanske måste man medvetet ta ställning vilka patienter som bör prioriteras utifrån 

en lönsamhetstanke. Ofta kan både terapeuter och beslutsfattare välja tystnaden 

som skydd mot ökad ångest, vilket kan innebära att viktiga beslut kan komma att 

fattas på ett omedvetet plan och utan diskussion. 

 

Terapeuten träffar patienten som sökt psykodynamisk terapi för bedömning 

genom intervju under två till tre tillfällen. De flesta patienter som söker terapi har 

ofta prövat olika sätt att komma till rätta med sina besvär. Att gå i psykodynamisk 

terapi är att under längre tid förbinda sig att möta terapeuten en eller flera gånger i 

veckan. Det gör att de flesta patienter är väl motiverade inför sitt beslut att söka 

terapi Sigrell, (2000).  

Bedömningen bör göras effektivt och snabbt, utan att i onödan dra ut på tiden 

(Tähkä, 1991). 

 

 

 



3 
 

McWilliams (2008)varnar för risken att terapeuter som arbetar i organisationer där 

ekonomiska ramar begränsar terapiernas längd, kan frångå sin egen bedömning av 

patientens behov och ”göra en dygd av nödvändigheten”(sid 34)och aktivt 

förespråka den terapiform som erbjuds. En annan fara är att terapeuten lyckas 

övertyga sig själv om möjligheten att genomföra en lyckad terapi inom de ramar 

som ges, något som i slutänden kan ge både terapeut och patient skuldkänslor. 

 

Reeder(2010) skriver att ett klokt handhavande av både materiella och själsliga 

arrangemang för att ge patienten möjlighet att tala fritt med en lyssnande terapeut, 

är den ram som är grundläggande för metoden, och att förvalta den ramen är en 

etisk uppgift. 

 

Samhället som ramfaktor. 

I Statskontorets redovisning av Statens styrning av hälso- och sjukvården (2004) 

konstateras av vården ska vara behovsstyrd och bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Förutom ett stort antal lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter 

förekommer också ”annan styrning” i form av nationella handlingsplaner, 

överenskommelser och riktade statsbidrag. Ett problem som uppmärksammas är 

den bristande strategin för hur formerna för ”annan styrning” växer fram eller hur 

den resulterar i särskilda utredare eller nationella samordnare eller 

handlingsprogram. 

 

Helgesson(2012) konstaterar att vetenskapligt grundad kunskap inte sällan är 

oförenliga sinsemellan och pekar speciellt på skillnaderna mellan psykologin och 

psykiatrins syn på olika sjukdomstillstånd. 

 

När de nationella riktlinjerna för vård vid ångest och depressionstillstånd 

(Socialstyrelsen, 2010) kom, som ett instrument för styrning och ledning av 

sjukvårdens resurser, var det evidensbaserade och utvärderade behandlingsformer 

som avsågs. Vid lindriga och medelsvåra tillstånd av depression och ångest 

rekommenderas förutom läkemedelsbehandling, KBT. Vidare förutsätts 

rekommendationerna påverka resursfördelningen ekonomiskt och organisatoriskt 

jämfört med nuvarande praxis, en styrning för att primärvåden ska vara första 

instans för patienter med depression och ångest. Riktlinjerna ska också leda till att 

behandlingsformer utan evidens fasas ut. Patienterna över hela landet förväntas 

genom riktlinjerna ges tillgång till evidensbaserade, effektiva behandlingar. 

Rekommendationerna vänder sig till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, 

såsom verksamhetschefer, politiker och tjänstemän, men utgör även en direkt 

vägledning och ett stöd för beslut som rör den enskilde patienten. I riktlinjerna 

finns också benämningen ”icke-göra” för åtgärder som sjukvården inte bör arbeta 

med på grund av att åtgärderna inte har någon effekt alls eller sämre effekt än 

andra metoder. Insatserna rangordnas från 1-10, samt ”icke-göra” och PDP (här 

avses terapier med 20 sessioner eller mindre)återfinns generellt som lågt skattat 

eller ”icke-göra”. ”Icke-göra” är de åtgärder som Socialstyrelsen anser att hälso -

och sjukvården inte ska utföra. Rekommendationerna hänvisar bland annat till 
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rapporter från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2004) 

behandling av depressionssjukdomar och SBU (2005) om behandling av 

ångestsyndrom. I rapporterna framhålls de ökade samhällskostnaderna som följer 

med diagnoserna i form av nedsatt produktivitet, ökad dödlighet och sjukdom, 

samt ett ökat behov av somatisk vård. Det påpekas också att det nästan helt 

saknas studier av psykodynamiskt inriktad behandling, det vill säga evidens, trots 

att de studier som ligger till grund för rapporten är av äldre datum och speglar inte 

nyare forskningsrön. 

 

Beskrivningen i de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2010)stämmer väl 

överens med Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) andra paragraf som säger 

att vården ska vara av god kvalitet, tillgodose patientens trygghet, vara lätt 

tillgänglig, bygga på patientens självbestämmande och integritet, främja goda 

kontakter mellan patient och vårdare samt tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården. 

 

Socialstyrelsen (2013 a) har sedan 2009 fördelat medel till landstingen för att sörja 

för utvecklingen av psykoterapeutisk kompetens, totalt 59,2 miljoner. Tillgången 

på evidensbaserad psykologisk behandling förväntas öka genom den så kallande 

rehabiliteringsgarantin där en miljard kronor avsattes mellan åren 2009-2012 för 

KBT eller interpersonell terapi. Slutsatsen i rapporten var att flera utbildade 

terapeuter och handledare kommer att innebära förbättringar för patienterna.  

 

I Socialstyrelsens slutredovisning av utbetalda medel (2013 b) beskrivs att 

landstingen främst använt bidragen för grundläggande psykoterapiutbildning, steg 

1 med inriktning KBT. I det berörda landstinget har 21 personer slutfört 

utbildningen. Det ekonomiska bidraget för det aktuella landstingets del uppgick 

till 1,6 miljoner. I sammanställningen framgår att utbildningsbehovet uppgick till 

28 personer i KBT steg 1 motsvarande 45 högskolepoäng. Ingen utbildning av 

psykodynamiska terapeuter var aktuell.  

 

 Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av 

legitimerad psykoterapeut. Personer med en reglerad yrkestitel har en självständig 

yrkesfunktion med kvalificerade yrkesuppgifter och ett särskilt ansvar för 

patienternas säkerhet i vården (Socialstyrelsen u.å.). 

 

 

3 Tidigare forskning 

 Genomgång av följande databaser PEP, PsycINFO, PubMed, Google Scholar 

och SwePub med sökorden; senior psychodynamic therapists, development, 

national guidlines, public health. 

 

Ingen forskning som beskriver om riktlinjerna påverkat varje enskild 

psykodynamisk terapeuts arbetssituation har hittats. 

 



5 
 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Trots att det finns mycket skrivet om PDPs effektivitet, tror fortfarande ett flertal 

psykiatriker och psykologer att metoden inte granskats i studier eller befunnits 

ineffektiv i förhållande till andra terapeutiska åtgärder. Tendensen till fortsatt 

förbättring även efter avslutad terapi framhålls (Levy, Ehrenthal, Yeomans och 

Caligor, 2014). 

 

Shedler (2010) skriver att effekten av PDP är lika stor som för andra former av 

terapi som beskrivs som evidensbaserade. Han påpekar också att patienter som 

erhållit den formen av terapi tvärtom verkar fortsätta att förbättras även efter 

avslutad behandling. Att PDP har ansetts sakna empiriskt stöd och att den tron 

lever sitt eget liv, förklaras med att den amerikanska psykoanalysen var dominerad 

av ett hierarkiskt medicinskt synsätt som gärna bortsåg från de empiriska resultat 

som stödde PDP.  

  

Att PDP har en god effekt vid komplexa psykiska problem visar den metaanalys 

som gjorts av Leichsenring och Rabung (2011). Analysen omfattade studier som 

publicerats mellan 1960-2010 där tio studier med 971 patienter som behandlats 

under minst ett år, eller 50 sessioner inkluderats. 

 

Som en del av en longitudinell kvalitativ studie av terapeuters professionella 

utveckling som gjorts av Rönnestad och Skovholt (2003) genomfördes intervjuer 

med 100 terapeuter från studenter och nybörjare till seniora terapeuter med 20-25 

års erfarenhet i yrket. Den beskriver att en central utvecklingsaspekt för erfarna 

terapeuter är att få möjlighet att hitta en terapeutroll som stämmer överens med 

deras egen värdegrund, och som ger möjlighet att använda sin professionella 

kompetens på ett tillförlitligt sätt. Om det inte är möjligt är tendensen att söka en 

arbetsmiljö som stämmer överens med den egna uppfattningen. Terapeutens 

professionella utveckling kan härledas till många källor som patienter, mentorer, 

att få handledning, vara handledare, kollegor, teori och forskning, det personliga 

livet och den sociala/kulturella miljön. I studien ingick en grupp terapeuter som 

vid första intervjutillfället var 64 år och som intervjuades igen efter tio år. Det gav 

författarna ett unikt tillfälle att ta del av de seniora terapeuternas tankar. Många 

fortsatte att arbeta som terapeuter på deltid även efter pensioneringen och 

författarnas bild var att terapeuterna trots sin stora erfarenhet hade viljan att 

fortsätta utvecklas professionellt. Professionell utveckling uppfattades i studien 

generellt som en utveckling av kompetens och skicklighet, som kan beskrivas som 

förståelse och förmåga att relatera till patienten, en ökad tolerans och tålamod och 

en trovärdighet som ”modell” samt en ökad medvetenhet om vad som är 

effektivt. 

 

I en ytterligare delstudie (Rönnestad och Skovholt, 2001)undersöktes äldre 

terapeuters synpunkter på vad som varit viktigt för deras professionella 

utveckling. Fyra områden som upplevdes som särskilt betydelsefulla. De områden 
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som identifierades var tidiga livserfarenheter, den samlade professionella 

erfarenheten, samspelet med äldre professionella/mentorer och egna erfarenheter 

från ett långt liv (medelålder 74 år). Många faktorer påverkar terapeutens förmåga 

att fungera väl i arbetet, förmågan till självkännedom och självobservation, 

personliga värderingar, balans mellan privatliv och arbete, egenterapi, mentorer 

och den professionella identiteten. Författarna önskade få kunskap om hur den 

professionella utvecklingen kan fortsätta genom livet och förhindra resignation 

och uppgivenhet inför yrkets utmaningar. Många terapeuter upplevde att stigande 

ålder hade inverkat positivt på uppfattningen av den egna professionella 

identiteten och terapeutiska hållningen. De flesta kände sig tryggare. Någon 

framhöll att terapi verkar främst genom utvecklandet av en tillitsfull relation, där 

patienten kan få tillåtelse att tala fritt och få hjälp med både närhet och distans till 

det som blivit sagt. Terapeuters utveckling stannar aldrig av. Examen kan 

betraktas som ett slut men också som en början, även högt upp i åren kvarstod 

betydelsen av de intryck som utbildningen gett. Trots att det inte är ett krav att gå 

in i eller fortsätta egenterapi som erfaren terapeut, väljer många att göra det och 

lägger stor vikt vid egenterapin.  

 

Med ökad erfarenhet, ökad tillit både professionellt och privat, större kreativitet 

och mindre rädsla, menade de intervjuade terapeuterna i 60-, 70-, och 80 års- 

åldern, att rollen som terapeut är meningsfull och betyder mycket för äldre 

terapeuter. Det är en stark kontrast till vår kulturs föreställning om att äldre 

arbetstagare är överflödiga i arbetslivet. Många år av yrkesmässig och personlig 

utveckling, ger något som är svårt att uppnå i yngre år, även med hårt arbete, 

nämligen livserfarenhet. Terapeuterna beskrev att ökad erfarenhet gav en mindre 

rädsla i arbetet med patienterna. Ett antal komponenter innefattade professionell 

kompetens, ett klart yrkesansvar och en klar yrkesroll bidrog till en ökad känsla av 

säkerhet, som i sin tur gjorde att terapeuterna kunde arbeta på ett individuellt sätt 

som passade deras person. De talade också med stor värme om den stora 

betydelse som äldre mentorer haft för deras utveckling, deras djupa internaliserade 

inflytande aktualiserades varje dag från tiden som student och fortsatt. Studien 

visade att även strukturella komponenter i arbetet är viktiga aspekter för 

reflektion, något som dock försvåras av en hög arbetsbörda och stress. Till 

arbetets strukturella förutsättning hör också de ramar inom vilka terapeuten kan 

förväntas/ge tillåtelse att arbeta (Rönnestad och Skovholt, 2001).  

 

 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Inga tidigare studier funna. 
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4 Frågeställningar 

Hur upplever offentliganställda psykodynamiska terapeuter att arbetssituationen i 

det aktuella landstinget påverkats genom de nationella riktlinjerna som utkom 

2010? 

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Fem landstingsanställda och tidigare landstingsanställda legitimerade 

psykodynamiska terapeuter med minst 15 år i yrket intervjuades. Fyra var kvinnor 

och en man. Två hade grundprofession som psykolog, en var både sjuksköterska 

och psykolog, en var sjuksköterska och en skötare. Respondenterna hade haft sin 

psykoterapeutlegitimation mellan 15 och 33 år (medel 24år) och har arbetat med 

psykodynamisk psykoterapi med såväl barn som ungdomar och vuxna, mellan 22 

och 33 år (medel 29,2 år). Åldern varierade mellan 57 och 73 år (medel 64 år). 

Fyra terapeuter av fem hade tillgång till kollegial handledning. En respondent går 

fortfarande i individuell handledning. Flera har förutom handledarkompetens 

olika påbyggnadsutbildningar. Två av de respondenterna har nyligen avslutat 

samarbetet med landstinget. 

 

För att få kännedom om samtliga psykodynamiska terapeuter i landstinget ställdes 

en förfrågan till landstingets dataavdelning där samtliga anställda ska vara kodade 

efter yrkestitel. Svaret var emellertid ofullständigt, delvis beroende på 

kodningskategorier. En förfrågan via mejl sändes därför till samtliga samordnare i 

psykiatrin, samt till divisionschefen, men inte heller denna åtgärd gav några svar.  

Genom kontakter på öppenvårdsmottagning gavs ett förslag om en första 

respondent. Övriga respondenter tillkom genom snöbollsurval (Langemar, 2008). 

Genom detta förfarande hade intervjuaren ingen personlig kännedom om 

respondenternas kunskaper eller tankar om Socialstyrelsens riktlinjer. Samtliga 

tillfrågade tackade ja till att delta.  

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

En kvalitativ metod används när man söker svaret på hur någonting upplevs och 

omfattar ofta ett mindre antal personer. Metoden omfattar språkliga 

analysmetoder som leder till en text av något slag(Langemar, 2008). Den öppna 

frågeställningen har inga givna svarsalternativ, utan respondenten är fri att 

uttrycka alla sina åsikter och tankar i frågan (Langemar, 2008; Kvale och 

Brinkmann, 2009). 

I aktuell studie har därför den kvalitativa metoden ansetts vara bra för att med sin 

öppna frågeställning ge respondenten möjlighet att spontant beskriva sina tankar 

runt frågan. Enligt Langemar (2008) och Kvale och Brinkmann (2009) används 

också den öppna frågeställningen för att finna ny information och nya 

infallsvinklar på ämnet.  
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I den första intervjun framkom flera olika aspekter och utifrån dessa gjordes en 

checklista (bilaga 1) som en hjälp för intervjuaren. De flesta punkterna i 

checklistan togs upp spontant i intervjuerna. Där någon punkt inte berörts 

tillfrågades respondenten om dessa. Dock täcktes inte alla områden på checklistan 

av alla respondenter.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.3 Bearbetningsmetoder 

Enligt Langemar (2008) kan den kvalitativa analysen överskådligt beskrivas som 

en process med tre olika delar, tolkning, strukturering och komprimering. En 

deskriptiv studie med tematisk analys innehåller inte långtgående tolkningar, utan 

tolkningen består av sammanfattningen av materialet beskrivet med egna ord. 

Struktureringen utgörs av att materialet, där alla citat ur de transkriberade 

intervjuerna tillsammans bildar något större som kategorier eller teman. 

Komprimeringen består i att samla de citat som handlar om samma sak i ett tema.  

 

De inspelade intervjuerna sändes som ljudfil för transkribering. Den utskrivna 

texten genomgicks samtidigt som den bandade intervjun avlyssnades för att rätta 

eventuella fel eller fylla i ord, mestadels psykodynamiska uttryck som inte 

uppfattats korrekt. Därefter lästes intervjuerna igenom flera gånger för att bli väl 

för trogen med materialet. Efter flera genomläsningar gjordes en tematisk 

analys(TA). Samtliga intervjuer genomgicks och viktiga citat ströks under och 

grupperades under preliminära teman och underteman. Hela materialet gicks 

igenom ytterligare för varje tema för att föra samman allt i texten till respektive 

tema. Tematiseringen gjordes utifrån svaren i intervjuerna och följer således inte 

checklistan, även om båda sammanfaller i vissa delar.  

 

5.4 Genomförande  

Kontakt togs per telefon med samtliga respondenter. I samtalet gavs information 

om undersökningens syfte och sammanhang, samt anledning till att respondenten 

kontaktats. Därefter överenskom respondent och intervjuare om tid och plats för 

intervjun. Samtliga intervjuer utom en genomfördes på respondentens arbetsplats. 

En respondent boende på annan ort ville av personliga skäl att intervjun skulle 

genomföras i intervjuarens arbetsrum i hemmiljö. Inför intervjuerna gavs åter 

muntlig information om syfte, sammanhang och att materialet behandlas 

konfidentiellt för att garantera respondenternas anonymitet. Även skriftlig 

information gavs respondenten(bilaga 2). Intervjuerna som tog mellan 45-60 

minuter spelades in på band.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer omfattar skyddandet av 

individen, kravet på information, samtyckte, konfidentialitet och nyttjandet av 

insamlat material.  
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De respondenter som tillfrågats om deltagande i studien, informerades skriftligt 

och muntligt om studiens syfte. Deltagarna har också informerats om möjligheten 

att när som helst avbryta sitt deltagande eller ställa frågor till intervjuaren. 

Respondenterna antas med sin utbildningsnivå och erfarenhet till fullo kunna 

bedöma innebörden av det egna deltagandet i studien. Även om lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) inte omfattar 

studentarbeten på avancerad nivå, var intentionen att ge deltagarna möjlighet till 

ett skriftligt informerat samtycke, något som bestämt avvisades med 

argumentationen att den öppna frågeställningens angelägenhetsgrad gjorde att 

individerna gärna kunde citeras med namn.  

 

7 Resultat 

Materialet analyserades och fyra teman framkom: 

– faktorer som bidragit till dagens situation,  

– strukturella förutsättningar och psykoterapeutiska ramar,  

– patienternas situation och möjlighet till dynamisk terapi, och  

– framtiden för dynamisk terapi och terapeuter i offentlig vård. 

 

Resultatet presenteras i löpande text med en tidsaxel bestående av förr, nutid och 

tankar om hur framtiden gestaltar sig.  

 

7.1 Faktorer som bidragit till dagens situation. 

7.1.1 Från sjudande aktivitet till nedläggning 

Terapeuterna beskrev att arbetssituationen förändrats på olika sätt och ur flera 

aspekter, men att förändringarna skett gradvis under många år. Arbetet som 

offentliganställd dynamisk terapeut hade förr helt andra förutsättningar, och 

beskrevs av samtliga respondenter i mycket positiva ordalag. Någon organisatorisk 

förändring med hänsyn till de nationella riktlinjerna har inte skett utan mera en 

smygande förändring av den dynamiska terapins plats i psykiatrin, samt ett 

ifrågasättande av metoden. Flera personer var väl förtrogna med de riktlinjer från 

Socialstyrelsens som frågeställningen avsåg, en person sa sig inte närmare känna 

till innebörden i riktlinjerna men beskrev ändå förändringar i arbetssituationen. 

 

 ”Ja definitivt har det påverkat, det tycker jag” 

 

“Det har haft stor betydelse här. Jag tror att det är värre här än på något annat ställe. Jag tror 

faktiskt det.” 

 

”Jag kan inte säga när jag vet det här med nationella riktlinjer… Jag har inget datum för det. 

Utan det är som en grå massa som har successivt tagit sig in.” 

 

En respondent kom exakt ihåg var hen befann sig när informationen om 

orsakerna till riktlinjerna först fördes fram. 
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”Och det var ju då, alltså… det var då jag höll på att köra i diket, när jag hörde Lars 

Lejonborg säga, att det är ju helt fel alltså att det är det psykodynamiska som har styrt i så 

många år. Och att det inte finns någon, överhuvudtaget, evidens för att dom terapierna hjälper. 

Så alla psykodynamiska psykoterapeuter borde avlegitimeras.” 

 

Förändringarna i nuvarande arbetssituation, beskrevs genom en jämförelse med 

hur arbetet som psykodynamisk terapeut i det aktuella landstinget gestaltat sig 

tidigare. Den psykodynamiska teorin och dess tankar, samt även det 

psykodynamiska språket, genomsyrade psykiatrin i länet. Det innebar att samtliga 

yrkeskategorier var på ”samma spår”. Det fanns behandlingshem i varje sektor 

som länet indelats i, och ett mycket stort utbud av psykodynamisk terapi. 

Arbetsgivaren var generös med vidareutbildning och många handledare kom inte 

bara från större städer i Sverige, utan även från England och USA. Arbetet 

beskrevs som kreativt, med ett ständigt kunskapssökande som var önskvärt och 

tillåtet. Men flera påpekar också att det skett en omsvängning i samhället från 

1970-talets syn psykiatrin och dess syn på hur psykiatrisk vård skulle bedrivas till 

dagens. 

 

”Så det byggdes ju kunskap kring dom där områdena, som var rätt osannolik när man tittar 

tillbaka.” 

 

”Och det sjöd ju av otroligt mycket kreativitet. Och folk var glada på jobbet.”  

 

”alltså har man varit med på den tiden så har man ju en väldig styrka med sig” 

 

”Och vi gjorde många studiebesök och vi studerade psykodynamisk terapi, speciellt på Anna 

Freud - institutionen och såna saker.” 

 

De flesta institutioner som tidigare fanns är numera nedlagda, en del i närtid och 

den enda psykoterapienhet som finns kvar har just blivit av med sitt egna intag. 

Flera respondenter befarar att en nedläggning är nära förestående. En anledning 

till att många enheter lades ner var att den mesta vården skulle ske i primärvård, 

trots vetskapen om att det alltid finns patienter för vilka öppenvård är otillräcklig.  

Kvar i länets offentliga vård finns ett femtontal psykodynamiska terapeuter, de 

flesta nära pensionsåldern. Steg 2 utbildning beviljas inte längre, om den inte har 

en kognitiv inriktning. Därför sker ingen nyrekrytering genom vidareutbildning. 

Ingen av de tillfrågade ser en motsättning mellan användandet av psykodynamisk 

terapi och KBT. Vilken teknik som ska användas beror helt på vad patienten 

behöver eller vill ha hjälp med. Man menar istället att båda terapiformerna i 

praktiken använder inslag av den andra. 

 

Man kritiserar dock det ensidiga utbildandet av kognitiva terapeuter, men menar 

att en förklaring kan vara den brist på kognitiva terapeuter som blev tydlig när 

riktlinjerna kom. En annan förklaring som förs fram är att KBT har en medicinsk 
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utgångspunkt, en beteendeanalys och därför passar bättre i det medicinska 

paradigmet. 

 

”Jag menar den medicinska metaforen, den handlar ju om att man har ett fel som ska 

åtgärdas.” 

 

”alltså KBT kommer ju inte att vara det enda saliggörande” 

 

”då har man sagt att ska du gå en steg 2utbildning, då måste den vara kognitiv. Man har inte 

fått beviljat något annat. Då får man betala själv och det har några gjort” 

 

7.1.2 Samhället och tidsandan 

Även tidsandan har betydelse, menar flera intervjuade, allt ska ske snabbt och 

effektivt. Besparingarna inom hälso- och sjukvård betraktas också som en 

bidragande orsak, även ekonomin är maktfaktor, samt okunnighet hos politiker 

och tjänstemän. Flera av respondenterna nämner också centrala och lokala 

tjänstemäns enskilda uppfattningar och påverkan i frågan som en möjlig orsak till 

dagens situation. Flera har funderingar kring hur det egentligen gick till när de 

studier om dynamisk terapi som faktiskt finns helt förbisågs. 

 

”det tror jag, det är ju hela besparingen i sjukvården också. Det är inte bara nationella 

riktlinjer, utan det är besparingar och besparingar. Och som ju gör att… nej bara den här typen 

av patienter ska tas emot.” 

 

”Och sedan hamnar det på tjänstemannanivå och det är där problemet dyker upp tänker jag. 

När det kommer ut då till landstinget, som ger riktlinjer utifrån SBU-rapporter, nationella 

riktlinjer som bygger på den här evidensdebatten mer än klinisk erfarenhet och att det har 

kommit in nya studier. Då hamnar det i händerna på tjänstemän, som naturligtvis inte har 

någon möjlighet att se det på något annat sätt, för dom har inte kunskap. Och det är dom som 

nu sitter och fördelar pengar och så kopplar man stimulansmedel till det här…” 

 

”… ekonomin är en maktfaktor. Och det är det allvarliga, tycker jag, allvarliga risken med att 

utradera psykodynamisk terapi, att det knyts till ekonomi och den typen av makt. För när 

patienterna kommer, dom vill ha hjälp. För dom spelar det ju ingen roll.” 

 

Flera nämner också samhällsutvecklingen som sådan, att samhället utvecklats rent 

generellt till att vara mera individualistiskt. Likheter med strömningarna inom 

skolvärlden tas upp i meningen att erfarna lärare som arbetat i skolan hela sitt liv 

inte skulle kunna bedöma när ett barn har läs och skrivsvårigheter, utan det måste 

mätas, precis som om erfarna terapeuter inte skulle kunna bedöma patientens 

besvär och behov. 

 

”utan det är en rörelse i samhället. Ett slags diskurs eller något under tanken och förnuftet så 

där, som rör sig hela tiden. Och på det hakas utvecklingar på olika sätt och vis.” 
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7.1.3 Från behandling till diagnostik och medicinering 

Den kunskap som dynamiska terapeuter har uppfattas inte längre på samma sätt 

som tidigare och som orsak till det nämner flera att det medicinska synsättet har 

återtagit den position det tidigare hade inom psykiatrin. Tidigare kunde den 

legitimerade terapeuten självständigt göra en bedömning av patientens besvär och 

behov. Samarbetet med KBT-terapeuterna i primärvården upplevdes som gott, 

och patienter vars behandling inte gett ett tillfredställande resultat överfördes till 

dynamisk terapi. Idag krävs en bred tvärvetenskaplig allmänpsykiatrisk 

bedömning. 

 

”Alltså dynamisk är inte med i det tvärvetenskapliga resonemanget. Utan det är socialt, 

psykologiskt, medicinskt.” 

 

”… hur har det förändrats? Jo terapeuter som har 30 års erfarenhet, som dessutom är 

handledare och lärare, dom flesta av oss, är inte trovärdiga, inte patientsäkra. Det är väldigt 

allvarligt tycker jag, att man ser det på det sättet. För det måste vara en tvärvetenskaplig 

bedömning. Som om vi inte skulle kunna bedöma, att OK här är det något som inte stämmer, 

här behöver jag koppla in en läkare, en socionom eller en sjukgymnast eller en somatisk läkare. 

Men vi har inte rätt att avgöra själva längre. Det är det yttersta som har skett.” 

 

”Nu är det mera så att kunskapssökandet och reflekterandet är ett hinder. Man blir liksom lite 

besvärlig...” 

 

Genom att fokus har flyttats till symtom och diagnossättning har det blivit mindre 

tid till behandling. Flera tar upp diagnostiseringen av så kallade bokstavsdiagnoser, 

som tar allt mera tid i anspråk. 

 

”För man har en gemensam syn på patienten som ett objekt alltså, en definierad diagnos, 

sjukdom, tillstånd eller så där som ska kuperas, ordnads eller rättas till.” 

 

”Dom har haft ADHD diagnoser. Egentligen alltså för mig har det varit så, att dom har en 

beteende diagnos som mera hör ihop med de gamla begreppen, spädbarnsregression, psykoser med 

försvar, alltihopa det där. Så på det viset kan man se hur beteendet, det yttre tagit över i 

psykiatrin. Medan det inre som människor bär och hur dom försöker lösa sina konflikter, där 

har kunskapen rasat.” 

 

”Det som har slagit mig är ju att det finns en diagnos för, som man sätts in i då, för saker som 

egentligen handlar om livshändelser.” 

 

”… om det bara vore riktlinjer nu ska vi hålla på med kvalitetsregistrering och 

diagnostiseringar och självmords bedömningar. En massa såna där kontrollfunktioner. Hur ska 

vi liksom hålla oss levande i den kulturen?” 

 

Flera är också kritiska till att diagnostiseringen görs väldigt snabbt, kanske bara 

efter ett besök. Då kan man till exempel få diagnosen bipolär sjukdom och 
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eftersom landstingets vårdprogram följer Socialstyrelsens rekommendationer så 

ska personer med den diagnosen inte ha tillgång till psykodynamisk terapi. Det är 

en tydlig anpassning till riktlinjerna. 

 

”efter tjugo minuter kan man få en sån diagnos” 

  

”Och patienterna har inte enbart kanske en diagnos, dom har en komplex palett av problem. 

Så patienternas problembild är svårare.” 

 

Flera menar att det används allt för mycket mediciner i dagens psykiatri, vilket 

förklaras av det biologiska och medicinska synsättet. Någon menar att 

medicinerna för de patienter som behandlas med terapi, tidigare användes endast i 

syfte att lindra symtomen under första fasen av terapin.  

 

”Och det är det som är den stora skillnaden idag, att man ger så otroligt mycket mediciner.” 

 

7.2 Strukturella förutsättningar och psykodynamiska ramar 

En försvårande omständighet i kontakten med andra yrkeskategorier inom 

psykiatrin, som flera terapeuter nämner, är bristen på ett gemensamt språk. 

Tidigare när psykodynamisk terapi hade en självklar plats inom psykiatrin hade 

man ett gemensamt sätt att tänka kring och beskriva patientens problem. Begrepp 

som projektiv identifikation, splitting och andra psykodynamiska grundbegrepp, 

är inte längre levande begrepp ute i verkligheten. 

 

”Det omedvetna är det väl ingen som pratar längre om i psykiatrin: Jag vet inte när jag hörde 

det ordet sist. Motöverföring och överföring och alla dom här. På vår enhet pratar vi ju om det 

utifrån våra patienter när vi drar dom och hur man kan förstå och så där.” 

 

”Då får man hela tiden omsätta och översätta. Till slut kan jag tycka att man själv glidit åt det 

hållet. Att man slutar använda sitt dynamiska språk.” 

 

”… för det är ju en kulturfråga. Alltså psykoanalyser och dom här begreppen och människans 

inre värld och relation, det relationella, alltså att människan är en relaterande varelse först och 

främst. Är det från start. Allt det där är försvunnet alltså, relationsbegreppen. Det är bara 

medicinskt och kognitivt och hjärna.” 

 

I sammanhanget nämns också vikten av egen handledning och möjligheten att 

vara handledare för andra. En terapeut beskriver att från att ständigt vara 

efterfrågad som handledare, slutade uppdragen komma under en lång period. Det 

sista året har inneburit en förändring genom ett ökat intresse. Andra påpekar att 

handledning ofta efterfrågas utanför psykiatrin. 

 

”Alltså man får ju förlänga frågan till att omfatta om handledning har betydelse för hur folk 

sköter sina arbeten. Och det tror jag ju att det betyder mycket.” 
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Handledning handlar inte bara om att ha ett språk för att sätta ord på det som 

händer mellan patient och terapeut, speciellt när det gäller patienter med svårare 

problem, utan också hur man förstår deras problem. Många nyutbildade som 

handleds lever ständigt med frågan om terapins avslutande eftersom antalet 

timmar är begränsat. 

”Om man har en ung psykolog som fått bra kontakt med en människa med schizofreni diagnos, 

som gång efter annan återkopplar att han har sån glädje av sina samtal. Då är det på gränsen 

till inte bara tjänstefel utan det är ju också ett brott mot mänskligheten att avbryta en sådan 

behandling. Och när den psykologen undrar om han kan få fortsätta ett tag till, då blir det 

alldeles fel.” 

 

”Men handledningen… men det kan vara på andra områden också. På ger rehab eller på... 

alltså i landstingsvärlden eller i kommun eller hemtjänst.” 

 

Den terapeut som har den längsta erfarenheten i yrket går fortfarande i individuell 

handledning och handleder själv, inte psykologer och socionomer utan andra 

intresserade, som behandlingsassistenter och familjehemsföräldrar. 

 

”så det lever kvar lite grann.” 

 

Flera tar också upp vikten av att ha en organisation som respekterar tiden, 

rummet och ramen. En aspekt är den miljö som möter individen redan i 

väntrummet, den ska överensstämma med dynamiska tankegångar. Personen ska 

uppleva en lugn och trygg miljö som respekterar individen så att personen känner 

sig härbärgerad från första början. Det finns en uttalad farhåga hos flera att 

placeras i psykiatrins lokaler, med ett kalt väntrum och mottagande personal i en 

glasbur. Organisationen behöver också härbärgera sina terapeuter genom att 

respektera ramen, och skapa de strukturella förutsättningar som är nödvändiga för 

att bedriva dynamisk terapi. 

 

”Man kan inte få inställda timmar för att verksamheten kräver någonting annat.” 

 

”Men på mottagningen blev jag mer och mer begränsad. Jag fick inte… jag skulle sätta mig in i 

nya frågor. Jag blev mera splittrad. Det var svårt att utöva psykodynamiska terapier när man 

ständigt… man fick ställa in för möten och såna saker.”  

 

Antalet terapitimmar är normalt begränsat till tjugo timmar, längre tid efter 

särskild bedömning, eller undantagsfall. Resultatet blir att man även med svårare 

patienter försöker arbeta fokuserat kring något mindre område, vilket upplevs 

som ännu mera kunskapskrävande, och ofta lämnar både terapeut och patient i 

besvikelse. Olika individer har försökt lösa frågan på olika sätt. Men den enskilda 

terapeuten måste då för att fullfölja kontraktet, välja alliansen med patienten och 

sätta sig över institutionens begränsningar.  
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”Vi har ju samma uppfattning, ska man jobba terapeutiskt och gör en bedömning av vad som 

behövs, så är det ju helt orimligt att göra något annat än jobba klart. Så vi har tagit oss rätten 

att jobba klart.” 

 

En respondent ser begränsningarna ur ett annat perspektiv, nämligen att man idag 

har ett mycket tydligare mål att arbeta mot, som ska utvärderas, vilket är en 

skillnad mot tidigare praxis.  

 

”utan målet var mer diffust formulerat, man skulle hjälpa patienten att bli förbättrad” 

 

För de som har avtal med landstinget, och inte längre arbetar som anställda, kan 

det se annorlunda ut. Om patienten har fått 40 timmars terapi beviljat kan det 

utglesas till var annan vecka för att på så vis ge patienten rimlig tid. 

 

Det finns också möjlighet för terapeuter som avslutat sitt avtal med landstinget, 

eller övergått helt till egen mottagning att själva bestämma priset per terapitimme. 

Flera unga patienter som inte fått tillgång till dynamisk terapi genom den 

offentliga vården har sökt hjälp hos de terapeuter som övergått till privat arbete. 

De är i åldern 20-30 år och finansierar sin terapi med eget arbete kombinerat med 

en nedsättning av priset per terapitimme. När det inte är tillräckligt genomförs 

terapierna varannan vecka.   

 

”Och det är unga personer som har en svår problematik med öppen ångest, som ibland är 

anorexi – bulimi, dom har en sån där träningshysteri, som många har idag, som liksom försöker 

lösa sina problem på det sättet.” 

 

7.3 Patienternas situation och möjligheterna till dynamisk   

    terapi 

Något som bekymrar och som tas upp av terapeuterna är oron för de patienter 

man har och de presumtiva patienter som kan behöva psykodynamisk terapi. Ett 

gemensamt konstaterande är att de patienter man träffar som offentliganställd 

terapeut har en betydligt tyngre problematik än tidigare. På sätt och vis ses det 

som en naturlig utveckling eftersom personer med en lättare problematik tas om 

hand i primärvården, ett alternativ som inte fanns tidigare Det är inte alltid 

psykodynamisk terapi man bedriver utan mera handfast handräckning och 

strukturer som patienten behöver för att överleva.  

 

Patienterna upplevs ofta som mera välinformerade än tidigare och har ofta själva 

tankar om vilken terapiform de tycker sig behöva eller önskar. 

 

Ett stort problem som flera intervjuade tar upp är svårigheten att få tillgång till 

psykodynamisk terapi om patienten har önskan att arbeta med sig själv. Psykiatrin 

har inget remisstvång, trots det hänvisas patienterna tillbaka till primärvården. 
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”eller så hänvisar man ut till primärvården. Och även fast dom i primärvården bedömer att den 

här människan behöver gå i psykodynamisk terapi, så hänvisar psykmottagningen tillbaka. Det 

är nästan omöjligt att få gå i psykodynamisk terapi numera. Utan det är de här fem, tio ja 

högst tio gånger… kognitiv terapi som folk får i primärvården.” 

 

”alltså som det har blivit eller som vi har märkt allt efter som … alltså det var en väldig 

uppgivenhet hos många. Jag träffade flera som gett upp. Alltså det tog två eller tre år innan dom 

fick träffa en samtalsterapeut. Alltså gå i terapi.” 

 

”Ja alltså det är ju inte så roligt att behöva säga det, men ofta möter man ju människor som 

beskriver det som totalt omöjligt att nå telefonkontakt med vår psykiatriska bro. I princip 

omöjligt. Det är så hårresande beskrivningar man får höra, så att om man verkligen skulle göra 

något, ta till sig av det där och göra något, då skulle man sysselsätta sig på heltid med att skriva 

avvikelserapporter. Men det är ju ingen mening med det.” 

 

Tills för ett halvt år sedan kunde man ringa själv till den enhet som bedriver 

psykodynamisk terapi, utan remiss. Verksamhetsidén var att ha en bred dörr och 

låg tröskel och att det var ett viktigt steg att patienten själv tog kontakt. Patientens 

egen motivation understryks av flera. Farhågan är att speciellt unga människor 

hinner tappa sin motivation innan man kommer igenom alla steg. 

 

”Alltså den här motivationen som fanns, att jag behöver gå i terapi, jag behöver jobba med mig 

själv, man kunde kontakta en mottagning och man trodde på det patienten sa. Att dom visste 

vad dom behövde. Det har mer än förändrats.” 

 

”Så jag tänker att som patient så får man nog stå på sig ganska mycket, om man har en egen 

idé om vad det är man tror och vad man kan bli hjälpt av.” 

 

Nyligen permanentades det tillfälliga intagningsstopp, som tidigare införts. 

Tidigare svarade en erfaren terapeut på samtalen för att tillsammans med 

patienten besluta om fortsättningen, vilken sorts terapi som kunde vara aktuell. 

Nu görs bedömningen i flera steg av ett tvärvetenskapligt team. 

 

”Först i telefon 1, sedan ett första möte, sedan tillbaka och dra inför grupp 3, sedan upp på en 

väntelista och sedan ut till terapeut 5. Och det där är då för att med ett bra sätt patientsäkra 

vård. Och för mig är det ett befängt resonemang alltså. Dom tror att det här är bättre men det är 

det inte. Istället tror jag att man bygger distans till patienten.” 

 

Flera menar att det inte längre är möjligt att arbeta inom de dynamiska ramarna i 

offentlig vård. Patienten blir inte bedömd av en kunnig terapeut, inget realistiskt 

erbjudande och kontrakt kan ges och terapeuten kan bli uppmanad att avsluta mitt 

i en pågående terapi på grund av ekonomiska skäl. På så sätt minskar terapeutens 

trovärdighet och pålitlighet vilket har stor betydelse framför allt för patienter med 

anknytningsproblematik. 
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7.4 Framtiden för dynamisk psykoterapi och terapeuter i   

    offentlig vård 

Respondenterna delger också många tankar om den dynamiska terapins framtid 

och dess ställning i psykiatrin. Några påpekar att det bedrivs omfattande forskning 

inom det psykodynamiska fältet och att det kanske kommer att hjälpa den 

dynamiska terapin att återerövra en ställning som förlorats. 

 

”förhoppningsvis går det att luta huvudet mot akademin, så att säga, som hjälper till att 

återinföra förnuft” 

 

Nyrekryteringen av dynamiska terapeuter har avstannat, eftersom inga nya 

vidareutbildas i det offentligas regi, men flera påpekar att det finns ett intresse och 

en nyfikenhet hos unga psykologer för den här formen av terapi och ett ökat antal 

som söker dynamisk utbildning som inger ett visst hopp. Flera av de yngre 

psykologerna har också utbildning i båda terapimetoderna. 

 

En respondent menar att unga psykologer kanske inte i första hand vill bli 

psykoterapeuter, utan få en specialistkompetens utfärdad av Socialstyrelsen som 

specialist i neuropsykologi, organisationspsykologi eller klinisk psykologi. 

 

”Och det är som jag ser det, ett annat sätt att formulera vad jag vill jobba med, i jämförelse med 

att bli psykoterapeut.” 

 

Flera av de terapeuter som fortfarande är landstingsanställda tar upp oron för hur 

unga patienter som behöver dynamisk terapi ska få tillgång till den inom offentlig 

vård. Särskilt mot bakgrunden att man upplever sig se att antalet unga som mår 

allt sämre ökar. Flera ser problemet ur ett demokratiskt perspektiv som kan 

komma att drabba de minst bemedlade, som därigenom saknar valmöjligheter. 

 

”när man driver ut en riktning i privat vård och den andra dominerar i offentlig vård” 

 

”ja har man råd då är det en annan sak. Att betala 850 spänn per timme. Men det är det inte 

många som har.” 

 

Kanske kommer något nytt att uppstå i framtiden, kanske kommer perspektiven 

att vidgas i primärvården. Flera konstaterar att människans lidande kommer att 

bestå och människor kommer att fortsätta att söka hjälp för sina problem. 

 

”Samtidigt kan man ju undra om 20, 25 år så kanske vare sig den ena eller andra metoden… 

och att dom kanske har hittat på något… det finns något nytt att hitta på. Vad vet man? När 

det sista andetaget man tar, jaha det var så det blev, kanske man tänker.” 

 

7.4.1 Egna val 

Tankarna om framtiden rör inte bara psykiatrin utan även framtiden i yrket som 

terapeut. I det ligger även möjligheterna till andra alternativ. Flera respondenter 
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har redan ”ett ben” i den privata sektorn. Möjligheterna för dynamiska terapeuter 

att välja att till exempel arbeta på en vårdcentral som skulle kunna erbjuda 

dynamisk korttidsterapi begränsas av de ekonomiska incitament som följde med 

riktlinjerna. 

”Varför skulle dom anställa någon annan när dom inte har ekonomi. Det säger sig självt. Dom 

får ju inte ett öre om jag skulle jobba där. Vid en 7,5 poängare med KBT, så får dom ju 10 

000 per påbörjad behandling. Vilken verksamhetschef anställer den som drar in 10 000 och 

den som inte drar in något.” 

 

”Och jag tänker att psykiatrin kommer att dö på sin egen lott.” 

 

”Ja, jag tror faktiskt inte längre på psykiatrin över huvud taget. Därför har jag sagt upp mig 

från mitt nuvarande arbete, jag kan inte stå för det här längre… då går det inte utifrån min 

moraliska och estiska ståndpunkt. 

 

”En väldigt pessimistisk bild ger jag dig, men realistisk.” 

 

”Dom sista åren före pensioneringen ska jag göra något annat, fast det beror inte på det här.” 

 

”alltså jag har jobbat privat parallellt hela tiden, som har varit någon slags räddningssfär på 

något sätt” 

 

”Där… och det var för att jag kände, att ja men jag står inte ut i psykiatrin, så som det blev.”  

 

Flera beskriver sin egen förankring i den psykodynamiska teorin och yrkesrollen 

som orsak till de beslut man fattat. Samtidigt understryks vilka förutsättningar 

som måste finnas för att arbetet som dynamisk terapeut ska fungera på det sätt 

man utbildat sig för. Och att den kunskap som utbildningen och den långa 

erfarenhet man har i yrket måste räknas. 

 

”Alltså man får lägga så otroligt mycket kraft på att säga, ja men jag har en kunskap. Man 

får ibland upplysa om vad psykoterapeututbildningen är. Hur många år man studerat. Hur 

många år man har jobbat. Och att det möjligtvis kan vara så om man är handledare och lärare 

tillika, så kanske man har någon liten kunskap som kan räknas.” 

 

”För det börjar komma långt bort ifrån den dynamiska tanken och möjligheten att utöva sitt 

yrke inom rimliga gränser. Så är det.” 

 

”Jag har aldrig mött dom svårigheterna, därför att jag inte det minsta… låter mig inte det 

minsta påverkas eftersom jag har så enormt lång erfarenhet.” 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Den öppna intervjun gav de erfarna tillfrågade terapeuterna tillfälle att med egna 

ord beskriva upplevelsen av sin arbetssituation ur flera olika aspekter, och därmed 

har ett rikt material erhållits som svar på frågeställningen. Respondenterna valdes 

ut genom snöbollsurval, vilket gjorde att de inte tidigare var kända av intervjuaren. 

Samtliga respondenter gav en god kontakt vid intervjutillfällena och var 

intresserade av att delge sina upplevelser. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades och resultatet redovisas med rikligt av citat ur intervjuerna. 

Resultatredovisningen har lämnats för genomläsning och synpunkter till 

respondenterna för att den redovisning som gjorts överensstämmer med vad 

respondenterna velat beskriva. Antalet respondenter är få men utgör ändå en 

betydande del av de terapeuter som arbetar eller har avtal med det aktuella 

landstinget. Resultatet kan därför inte generaliseras i gruppen offentliganställda 

dynamiska terapeuter i landet, men antas i stort spegla arbetssituationen för 

terapeuter i det aktuella landstinget. Intervjuarens förförståelse som studerande 

vid en psykodynamisk utbildning skulle kunna kritiseras, men å andra sidan kunna 

betraktas som en tillgång för förståelsen av berättelserna.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

De offentliganställda terapeuterna som intervjuats i studien, beskriver en relativt 

mörk bild av den dynamiska terapins plats och sin arbetssituation i det berörda 

landstingets psykiatri. Bilden bekräftas av de terapeuter som redan fattat och 

genomfört beslutet att lämna den offentliga vården för privata alternativ. 

 

Samtliga terapeuter hade förutom flera vidareutbildningar en lång erfarenhet av att 

arbeta som dynamiska terapeuter inom och utom landstingets psykiatri. Det 

arbetsklimat som fanns förr inom psykiatrin beskrivs som mycket positivt. Ett 

aktivt kunskapssökande och en vilja att ständigt utvecklas i sin profession 

uppmuntrades. Samtliga yrkesgrupper inkluderat läkarna hade ett gemensamt 

språk, där även de psykodynamiska begreppen var välkända och användes för att 

förklara och förstå patienterna och deras problem. Det var självklart att få arbeta 

inom den psykodynamiska terapins ramar och använda terapeuternas 

professionella kompetens. Beskrivningarna av den tidigare arbetssituationen 

stämmer väl överens med de slutsatser som gjorts i tidigare studier (Rönnestad 

och Skovholt, 2001, 2003) av terapeuters uppfattning om vilka faktorer som 

upplevs som särskilt viktiga och som befrämjar en fortsatt utveckling i yrket som 

terapeut. 

 

Utvecklingen i samhället och den rådande vetenskapssynen uppfattas som en 

grundläggande orsak till den situation som den dynamiska terapin, dess utövare 

och patienter, befinner sig i. Socialstyrelsens riktlinjer har i sig inte medfört någon 

uttalad organisatorisk förändring. Däremot har det medfört ett ifrågasättande av 

den psykodynamiska kompetensen genom beskrivningen av att metoden i sig 
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saknar evidens. Uppfattningen om betydelsen av samhällets värderingar och det 

medicinska paradigmets betydelse överensstämmer väl med tidigare teoretiska 

beskrivningar (Gordan, 1996; Shedler, 2010).  

 

Flera av respondenterna beskriver förändringarna som smygande och som en 

diskurs i samhället där omhändertagandet av patienterna ska ske snabbt och 

effektivt, något som kan ske dels med medicinering, dels med manualiserade 

terapiformer. 

 Shedler (2010) beskriver viktiga förutsättningar för det dynamiska samtalet, det 

fokuserar på känslor och deras uttryck, utforskandet kring undvikandet av 

plågsamma tankar och känslor samt utforskandet av återkommande mönster och 

deras ursprung i det förflutna. Den dynamiska terapin har också fokus på 

relationen mellan patient och terapeut och målet för ett lyckat arbete är inte bara 

att minska symtomen utan även att öka psykiska resurser och förmågor. I det 

ligger att förstå sig själv och andra på ett mera nyanserat sätt, vilket i bästa fall 

leder till en friare och mera ifrågasättande hållning. Dessa mål skiljer sig från 

övriga manualiserade behandlingar inklusive KBT. 

 

Gordan(1996) skriver inte bara om vad som påverkar förutsättningarna för 

professionella samtal ur ett samhällsperspektiv, han diskuterar också vad som 

omöjliggör sådana samtal. Han menar att den tanke och yttrandefrihet som 

kännetecknar ett demokratiskt samhälle är grundläggande för att förtroliga samtal 

kan äga rum, utan fara för ingripande från samhällets sida. Han beskriver 70-talets 

syn på vården för psykiatriska patienter och pekar på samhällets politiska och 

ideologiska påverkan på valet av psykoterapeutiska metoder. De politiska vindarna 

vände på 80-talet på en mera individualistisk, konservativ syn som utarmande den 

terapeutiska arsenalen och missgynnade de mest behövande. 

 

Shedler (2015) visar i föredrag som kan ses på You Tube, hur och på vilka 

grunder PDP ansågs sakna evidens. I föredraget går han bland annat igenom de 

studier som låg till grund för antagandet, studiernas design, bias samt visar olika 

exempel på hur budskapet bland annat med mediernas hjälp kommunicerades ut. 

 

Levy et al (2014) pekar på den ökade användningen av psykofarmaka och den 

minskade användningen av psykoterapi som ett resultat av ekonomiska 

överväganden, där en läkare kan träffa flera patienter för förskrivning av 

psykofarmaka under samma tid som åtgår för att genomföra en terapitimme. 

 

De intervjuade terapeuternas egna tankar och förklaringsmodeller, om en ändrad 

inriktning i samhället byggd bland annat på ekonomi och viljan att på ett enkelt 

sätt ”rätta till något som är fel” d v s en slags likriktning till det som är ”normalt”, 

överensstämmer till stora delar med de tankar som förs fram av Gordon (1996); 

Levy et al (2014); Shedler (2010, 2015). Kanske hela evidensdiskussionen istället 

för behandlingsresultat handlar om en politisk viljeinriktning, vilket skulle förklara 
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oviljan att ta del av studier som visar andra resultat än man refererat till, eller att 

lyssna på utbildade och erfarna företrädare för professionen.   

 

Dock har Mc Williams (2008)farhågor om att en långtgående anpassning till den 

yttre ramen skulle föranleda terapeuten att frångå sin egen bedömning av 

patientens behov, har inte blivit besannad hos respondenterna. 

 

Ingen av terapeuterna tvekar det minsta i sin tilltro till eller lojalitet mot den 

psykodynamiska metoden eller grunderna för psykodynamiskt arbete. 

Respondenterna är tryggt förankrade i sin professionella identitet som terapeuter, 

och väljer att när det nödvändigt att i stället för att frångå den, bryta mot 

institutionens regler.  

  

Arbetssituationen idag ses inte enbart som ett resultat av att psykiatrin i det 

aktuella landstinget i vissa delar anpassats efter de nationella riktlinjerna 

(Socialstyrelsen, 2010) för vård av depression och ångest. Riktlinjerna kan ses som 

ett uttryck för en utveckling av både samhället och den psykiatriska vården, som 

pågått under en längre tid. Men eftersom riktlinjerna även ska ses som en direkt 

vägledning och underlag till beslut om den enskilda patientens vård, hänvisas idag 

patienter som aktivt söker dynamisk terapi till primärvården och KBT. Flera 

terapeuter ger konkreta exempel på patienter som trots sin uttalade önskan om 

terapiform skyfflas runt i systemet med en kanske flerårig väntan på behandling 

som följd. Hur det stämmer överens med den enskildes rätt att ha inflytande över 

sin egen vård och behandling (SFS 1982:763) känns som en viktig fråga. 

Frågeställningens angelägenhetsgrad accentueras av den nya patientlagen (SFS 

2014:821) som trädde i kraft 2015-01-01, där patientens eget inflytande över vård 

och behandling ytterligare stärkts. Ingen av lagarna är rättighetslagar, men där 

patienten bedömts behöva terapi borde hen ha inflytande över vilken terapiform 

som ska ges. I den nya patientlagen(SFS: 2014:821) ges patienten möjlighet ta del 

av andra landstings specialistvård, men hemlandstingets remisskrav gäller. Då det 

berörda landstinget inte har remisstvång till specialistpsykiatrin öppnas en 

möjlighet i alla fall i teorin för patienter med tillräckliga psykiska och ekonomiska 

resurser, att söka den vård man anser sig behöva i närliggande landsting. 

 

Antalet terapitimmar är, trots att patienterna upplevs ha mera komplexa problem, 

begränsat till det antal som brukar betraktas som korttidsterapi. Flera terapeuter 

delger de strategier som använts för att ge patienten den terapi som bedömts 

motsvara personens behov och de försök som gjorts för att förvalta den 

dynamiska ramen. 

 

Flera är dock upprörda över Socialstyrelsens slutsats att den dynamiska terapin 

saknar evidens, trots studier (Leichenring & Rabung, 2011; Levy et al, 2014; 

Shedler, 2010) som visar det motsatta. Enskilda terapeuter har varit engagerade på 

olika plan för att beskriva de krav som utbildningen ställer och den teoretiska 

grund den vilar på. Flera beskriver att det inte längre är möjligt att arbeta 
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psykodynamiskt på det sätt man undervisats i (Gordan 1996; Killingmo och 

Gullestad 2011; Reeder 2010; Sigrell, 2000; Tähkä 1991)och tror på.  

 

Det som väcker terapeuternas ilska är däremot ifrågasättandet av kompetensen 

hos en hel yrkeskår med en lång teoretisk och praktisk utbildning. Inom det 

berörda landtingets psykiatri har man nyss blivit fråntagen rätten att göra 

självständiga bedömningar av patienter. Det är ett beslut som väcker flera frågor. 

Att vara legitimerad terapeut är att inneha en skyddad yrkestitel, med en 

självständig yrkesfunktion och kvalificerade yrkesuppgifter. Terapeuten har också 

ett särskilt ansvar för patientens säkerhet i vården, allt enligt Socialstyrelsen.(u.å.). 

Frågan är om landstingets chefer kan vidta åtgärder som strider mot den 

beskrivningen eller som ifrågasätter eller fråntar individen de självständiga, 

kvalificerade yrkesuppgifterna eller det särskilda ansvaret? En följdfråga blir 

naturligtvis varför legitimationskravet behållits för en terapiform som, enligt 

samma myndighet (Socialstyrelsen, 2010) som utfärdar den, saknar evidens och 

som den offentliga vården avråds från att använda? 

 

Dessutom har samtliga utbildningsanordnare av psykodynamiska utbildningar, 

nyligen varit föremål för en grundlig genomlysning för att säkerställa att 

utbildningarna håller den höga kvalité som är nödvändig, för att behålla den 

examensrätt som ska leda till att studerande erhåller legitimation. 

 

En ytterligare frågeställning som väcks är varför de praktiska konsekvenserna för 

terapeuter och patienter i offentlig vård inte undersökts och utvärderats? 

 

Flera av terapeuterna i studien har tagit eller planerar att ta konsekvenserna av den 

arbetssituation man har idag, beslut som grundar sig i såväl omsorg om 

patienterna som en önskan att bevara den professionella identiteten och förvalta 

den psykodynamiska ramen.  

 

I det aktuella landstinget verkar de farhågor som beskrevs av Cullberg et al (2009) 

delvis blivit besannade. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

De resultat som framkommit i studien ger flera uppslag till fortsatt forskning. En 

intressant fråga värd att undersöka, är om arbetssituationen för dynamiska 

terapeuter ser ut på samma sätt i andra landsting. Frågan innefattar också de lokala 

vårdplaner eller rekommendationer till beslut om terapi, som blivit en följd av de 

nationella riktlinjerna. 

 

En annan frågeställning som känns aktuell är vilka svårigheter som mött de 

patienter som aktivt efterfrågat psykodynamisk terapi i den offentliga vården. 

Frågorna känns särskilt viktiga i perspektivet att den offentliga vården med den 

utveckling som studien beskriver, i en framtid kan komma att stå utan terapeuter 

som kan erbjuda den behandling som patienterna efterfrågar. 
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Bilaga 1 

Checklista 

Har de förändringar i psykiatrin som nationella riktlinjerna inneburit förändrat 

arbetssituationen för psykodynamiska terapeuter? 

 

Bakgrund, kön, ålder, yrkestillhörighet 

Tid i yrket som terapeut 

Skillnader förändringar mot tidigare arbetssituation 

Förutsättningar för terapi 

Syn på patienterna 

Språket 

Medicinens betydelse 

Bedömning och beslut om terapi 

Erbjudande till patienten/begränsningar 

Handledning 

Framtiden 

Konsekvenser för den egna arbetssituationen 



 
 

Bilaga 2 

 
S:t Lukas utbildningsinstitut 

Psykoterapeut utbildningen 90p 

 

Information till respondenter. 

 

Har de förändringar i psykiatrin som nationella riktlinjerna inneburit förändrat 

arbetssituationen för psykodynamiska terapeuter? 

 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående kvalitativa studie. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur de nationella riktlinjerna påverkat arbetssituationen för 

psykodynamiska terapeuter i landstinget. Jag avser att intervjua ett antal terapeuter för att få så 

många aspekter av frågan som möjligt belysta.  

Intervjuerna beräknas ta maximalt 60 minuter och kommer att genomföras på din arbetsplats 

eller annan plats som du finner bekväm. 

Intervjuerna kommer att spelas in och ordagrant transkriberas för att kodas i meningsbärande 

enheter som kommer att analyseras genom ett teoretiskt psykodynamiskt raster. 

De teman som kommer fram kan komma att illustreras med citat, som kan behöva ändras så att 

din identitet inte röjs, utan att någon innehållsmässig påverkan görs. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas på din begäran. 

 

Det transkriberade materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till det. 

Det kommer endast att läsas av intervjuaren och handledare.  

Resultatet kommer att redovisas så att du inte kan identifieras. Den färdiga uppsatsen kommer att 

läggas ut på DIVA. 

Studien ingår som ett examensarbete i psykoterapeututbildningen. 

 

Om du har frågor eller vill veta mera hör gärna av dig på telefon 070-207 33 79 eller 

skicka ett mail till; anitha.sjostrandbenktson@telia.com. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anitha SjöstrandBenktson 

mailto:anitha.sjostrandbenktson@telia.com

