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”The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. And because we fail to 

notice, that we fail to notice, there is little we can do to change, until we notice how failing to notice 

shapes our thoughts and deeds.”   RD Laing  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Bakgrund 

Innan neuroleptikans tid behandlades patienter med psykos/schizofreni med en anpassad form av 

psykoanalys, som senare modifierades till psykodynamisk psykoterapi (PDT). Efter neuroleptikans 

inträde har den psykodynamiska psykoterapin funnits kvar som behandling men fått mindre fokus. 

På senare tid har man börjat använda KBT vid schizofreni och behandlingen är idag 

evidensbaserad. Forskningen av effekten av PDT har släpat efter och Socialstyrelsens riktlinjer är 

tydliga med att PDT endast ska erbjudas till patienter med schizofreni i undantagsfall. 

Syfte 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka evidens det finns, för eller emot PDT vid 

psykos/schizofreni. Därutöver, att granska och analysera evidensen bakom riktlinjerna som 

Socialstyrelsen ger angående PDT vid schizofreni. 

Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna gjordes en systematisk litteraturgenomgång och en 

granskning av rådande riktlinjer för psykologisk behandling av schizofreni.    

Resultat 

Resultaten visar att det finns aktuella studier som talar för att PDT har effekt vid psykostillstånd, att 

det finns nya modifierade former av PDT som visat lovande resultat och att Socialstyrelsens 

riktlinjer angående PDT vid schizofreni baseras på en enda studie med tveksam kvalitet. Vidare 

finns det studier som talar för ett integrerat synsätt, där man anpassar behandlingen och väljer 

behandlingsform efter varje enskild patients behov. 

Konklusion 

Det finns evidens för att PDT har positiv effekt vid psykos/schizofreni. Man kan ifrågasätta om 

Socialstyrelsens arbetssätt vid arbetet att ta fram riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 

har varit evidensbaserat. Ny forskning stöder tankar om ett mer integrerat synsätt på behandling av 

psykos/schizofreni där frågan om vilken terapiform som har bäst effekt blir irrelevant. 

 

Nyckelord: Psykos, schizofreni, psykodynamisk psykoterapi, riktlinjer, evidens 
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FÖRORD 

 

I min ungdom köpte jag på loppis en bok som kom att bli mycket betydelsefull för mig. Det var 

Hannah Greens Ingen dans på rosor (Green, 1964). Boken är en fiktiv skildring av hennes egen 

erfarenhet av schizofreni och behandling vid Chestnut Lodge i slutet av 40- och början av 50-talet. 

Man får följa huvudpersonen in i hennes inre värld, som hon inte delar med någon annan, och hur 

hon med hjälp av psykoterapi får ett annat alternativ och med stöd gör upp med sin inre värld. 

Kvinnan går i psykoanalys hos Frieda Fromm-Reichmann, som tillsammans med bla Harry Stuck 

Sullivan jobbade intensivt med psykoanalys med de svåraste patienterna (Fromm-Reichmann, 

1960) just i en brytningstid när neuroleptikan kom att börja användas kliniskt parallellt med ECT, 

kalla bad mm. Deras idé var att det patienterna verkligen behövde var någon att tala med. När jag 

läste boken blev jag otroligt fascinerad av kvinnans inre värld, men också av arbetet som hennes 

terapeut, att få följa med en annan människa ner i hennes helvete och försöka att locka med henne 

upp därifrån. När jag långt senare befann mig i situationen att vara behandlare till personer med 

schizofreni fanns detta med, att försöka få till ett ärligt möte med en annan människa, se det friska 

bakom den sjuka fasaden och ingjuta mod i patienten att våga stanna i mötet och i verkligheten.  

Läste också, som gymnasist på 80-talet, en artikel i Illustrerad Vetenskap om dopamin och 

schizofreni. Skeptisk till en biologisk förklaring till psykiskt lidande var jag tvungen att testa det 

spåret. Det ledde mig så småningom in i forskningsvärlden och i min avhandling kunde jag bla 

påvisa förändringar i GABA-systemet vid schizofreni (Sundman Eriksson, 2002). 

Dessa kontraster, det naturvetenskapliga/biologiska och det mer humanistiska synsättet, har jag 

aldrig sett som motstridiga eller oförenliga motpoler, snarare motpoler som behöver och bekräftar 

varandras existens, som delar av helheten människan. Jag tror inte man i försök att verkligen lära 

sig något om ett sjukdomstillstånd kan skilja mellan kroppen och den kontext man har befunnit sig 

och befinner sig i. Det har tex kommit hjärnavbildningsstudier som visar att känslomässig 

försummelse i barndomen bokstavligen sätter sina spår i barnets hjärna (DeBellis, 2002) och att 

psykoterapi leder till förändringar i hjärnan (Buchheim, 2012). 

Dessa tankar och erfarenheter har format mig som kliniker och driver mig vidare i försök att förstå 

psykosen som fenomen och sjukdom och den psykotiske patienten som människa i sitt 

sammanhang. Just förståelsen betonas av PDT, till skillnad från KBT, och tyvärr den psykiatriska 

vården av patienter med schizofreni idag. Därför var det viktigt för mig att använda denna uppsats 

till att fundera över PDT´s och förståelsens roll i psykosvården i Sverige idag. 
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BAKGRUND 

 

Vad är psykos och schizofreni?    

 

Medicinskt synsätt 

Psykos kommer från grekiskans ”psyke” för själ och ”osis” för onormalt tillstånd. Alltså ett 

onormalt tillstånd i själen. Psykos är ett fenomenologiskt begrepp, som bara kan definieras utifrån 

beteenden och subjektiva upplevelser. (Cullberg, 2000) Det finns ingen biologisk markör för psykos 

och ingen biologisk definition. När man är psykotisk har man en förvanskad verklighetsuppfattning. 

Grundproblematiken vid psykos handlar således om relationen till verkligheten, såsom den upplevs 

av de flesta andra. Jagfunktionerna splittras och förmågan till verklighetsprövning försämras. 

Varseblivning, perception och kognition är påverkade med hallucinationer, vanföreställningar, 

tankestörningar och kognitiva nedsättningar som följd. En psykos innefattar alltid någon form av 

vanföreställning, vilket innebär att man uppfattar verkligheten på ett avvikande sätt från det som 

omgivningen tycker är rimligt, med hänsyn tagen till kultur, utvecklingsnivå och övriga 

omständigheter. Föreställningen måste vara svår eller omöjlig att påverka. En hallucination är en 

perception utan föregående stimuli, till skillnad från illusion, som uppkommer med föregående 

stimuli. Hallucinationer kan förekomma för alla sinnen, det vanligaste är hörsel och syn, men man 

kan även ha lukt-, smak- och perceptuella hallucinationer. Hallucinationer kan vara en del i en 

psykos, men utan samtidig verklighetsförvrängning är man inte psykotisk. 

 

Den vanligaste enskilda diagnosen bland psykossjukdomar är schizofreni (Rahm, -07) 

Schizofreni är ett komplext tillstånd med stora variationer i symtomatologi, förlopp och prognos. 

Det finns inga patognomona symtom för schizofreni, men det finns symtom, såsom tex bisarra 

vanföreställningar, som är vanliga och som gör att man tidigt i ett sjukdomsförlopp kan misstänka 

att det rör sig om schizofreni. Vanligtvis är flera olika psykiska funktioner störda såsom 

perceptuella, motoriska, beteendemässiga, exekutiva och andra kognitiva störningar som tex nedsatt 

förmåga till theory of mind  (Lieberman, 2006). Theory of mind är förmågan att föreställa sig och 

leva sig in i andra personers tanke- och känslovärld och att av detta kunna dra slutsatser om deras 

intentioner. Denna förmåga utvecklas under en normal utveckling under spädbarnstid och barndom. 

Begreppet används ofta synonymt med mentalisering och metakognition. För att få diagnosen 

schizofreni måste symtomen ha funnits över tid, enligt DSM IV över 6 månader och enligt ICD-10 

över 1 månad (Cullberg 2000 och Herlofson 2009). 
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Psykoterapeutiskt synsätt    

I den psykoanalytiska/psykodynamiska traditionen ser man psykosen som en ofullgången psykisk 

utveckling. Freud menade att vid psykos brister urbortträngningen, som i sig är en förutsättning för 

senare bortträningar. Detta får som konsekvens bla att psykotikern saknar förmåga till överföring 

och att den gängse psykoanalytiska tekniken därför blir verkningslös (Villemoes, 1993). Om 

psykotikern har förmåga till överföring eller inte är man idag inte helt överens, men psykotikerns 

och neurotikerns sätt att kommunicera med omvärlden och terapeuten skiljer sig från varandra. 

Psykotikern använder sig mer av projektiv identifikation och kraftfull motöverföring (Belin, 1993). 

Inom psykoterapin handlar diagnostiken vid allvarligare psykisk ohälsa mer om att bedöma jagets 

struktureringsgrad (McWilliams 1994 och Villemoes 1989). Man brukar dela in 

personlighetsstrukturen i tre olika nivåer, Villemoes (1989) använder beteckningarna 

oidipal/dialektisk, preoidipal/icke-dialektisk och psykotisk, medan McWilliams (1994) använder de 

mer vedertagna neuros, borderline och psykos. För att ytterligare förstå en persons 

personlighetsstruktur och eventuella patologi bedömer man även vilken typ av försvar personen i 

huvudsak använder sig av, vilket indikerar personens personlighetstyp (depressiv, schizoid, 

narcisisstisk etc). En person med tex en schizoid personlighetstyp kan alltså samtidigt ha en 

neurotisk, en borderline eller psykotisk personlighetsstruktur. Om man skulle jämföra detta med det 

medicinska diagnossystemet skulle den neurotisk strukturerade schizoida personen inte få någon 

diagnos, men kliniskt ha schizoida drag, den schizoida personen på borderlinenivå skulle få 

diagnosen schizoid eller schizotypal personlighetsstörning och den psykotiskt strukturerade skulle 

få en schizofrenidiagnos. Även i den medicinska diagnostiken börjar man tala om schizofreni 

spektrum störningar.  Denna bedömning av personlighetsstruktur och personlighetstyp ligger sedan 

till grund för planering av behandling, tex insiktsterapi vid neuros och jagstärkande vid psykos.   

 

Vad är psykodynamisk psykoterapi?    

 

Teoretiska modeller 

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sin grund i psykoanalysen, som den utvecklades av 

Sigmund Freud (1856-1939). Den psykodynamiska psykoterapin har ständigt utvecklats och 

anammat nya teoribildningar och forskningsrön. Idag betraktas PDT som ett samlingsnamn för en 

rad psykologiska behandlingsmetoder med mindre eller större skillnader, på samma sätt som KBT. 

Grundläggande inom psykoanalysen är att man tänker sig att bla psykiatriska symtom är en 

kompromiss som uppstår när man försöker lösa egna intrapsykiska konflikter. Sådana konflikter 

kan bestå av konflikter mellan driftsimpulser och förbud mot dessa. Den medvetna delen av 

personligheten försvarar sig mot konflikten genom bortträngning, och på så vis hålls tanken/känslan 
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omedveten. För att lyckas hålla det bortträngda materialet omedvetet använder man sig av olika 

typer av försvarsmekanismer, tex projektion, förnekande, intellektualisering. Inom psykoanalysen 

antar man bla att människors beteende är meningsbärande och härrör sig från tidigare erfarenheter. 

Man anser att även psykiska symtom är meningsbärande. De har inte bara en orsak utan också en 

intention. Genom att förstå intentionen och hjälpa patienten till ökad självkännedom kan patienten 

nå en bättre psykisk stabilitet, ökad anpassningsförmåga till verkligheten och minskade symtom. 

Psykoanalysen betonar vikten av att sammanväga biologiska, sociala och psykologiska faktorer. 

Målet med psykoanalytisk behandling är att bli fri från falska föreställningar om sig själv, att nå 

insikt. 

 

Objektrelationsteorin utformades också inom psykoanalysen på 30-talet av Melanie Klein (1882-

1960). Spädbarnets sätt att relatera till modern som objekt sätts i fokus och förklarar människors 

personlighetsutveckling och psykiska störningar. Man utvecklar också teorin om jaget och anser att 

jaget består av flera separata själv som integreras mer eller mindre till en helhet. Det lilla barnet kan 

förflytta delar av sitt själv, tex aggressivitet, till sin primära anknytningsperson och uppleva den 

riktad mot sig själv istället för att vara en egen känsla (projektion). Det finns många varianter av 

objektrelationsteorin, men gemensamt är att man tidigt samlar inre onda och goda objekt av de 

erfarenheter man får i sina anknytningsrelationer och att man genom livet förhåller sig till dessa i 

alla relationer. 

 

Anknytningsteorin har sitt ursprung i John Bowlbys och Mary Ainsworths arbeten från 50-talet 

och framåt. Enligt teorin är vi förprogrammerade att knyta an till våra föräldrar när vi föds. 

Anknytningen går igenom olika faser och när barnet blir lite äldre används föräldrarna som ”trygg 

bas” och ”säker hamn” när det utforskar omgivningen, vilket i sig är en förutsättning för en sund 

utveckling. En människas relationer senare i livet präglas av hur anknytningen har utvecklats, om 

man fått ett mönster av trygg eller otrygg anknytning och hur den eventuella otrygga anknytningen 

ser ut, om den är undvikande, ambivalent eller desorganiserad. 

 

Redan Freud, som var neurolog, försökte integrera psykologi och neurofysiologi. Utvecklingen 

inom detta område har tagit fart och man har plockat in kunskap om affekter, kroppen och 

neurovetenskapen i den psykoterapeutiska teorin. Det finns ett antal grundaffekter som är 

universella för alla människor. Psykiska symtom kan härröras från rädsla för affekter. Sorg kan tex 

väcka skam vilket kan leder oss till att undvika känslan genom att inta en distanserad hållning och 

skämta bort allvaret i en situation osv. Genom att förstå vilka försvar man använder och vilken 

känsla man försvarar sig mot och varför kan man jobba med att börja våga känna det man känner. 
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Mentaliseringsbegreppet togs upp i psykoanalysen i slutet av 60-talet. Peter Fonagy, Anthony 

Bateman och Jon Allen har under de senaste 20 åren tagit fram en utvecklingsteori som idag utgör 

basen för mentaliseringsbaserad behandling (MBT). Teorin har sina rötter i psykoanalytisk 

objektrelationsteori, anknytningsteori och kognitiv psykologi. Det finns många försök till definition 

av begreppet. Det handlar om en förmåga att kunna reflektera över sina egna och andras tankar, 

känslor och intentioner. Det finns likheter med begreppen theory of mind och metakognition. 

(För översiktlig referens se McWilliams 1994; Igra 2002; McCullough 2003; Rydén 2008; Broberg, 

2009; Herlofson, 2009 och Havnesköld, 2009) 

 

Behandlingsmodell 

Man kan säga att kunskapsbasen för psykodynamisk teori och terapi ständigt utvidgas och nya 

varianter av PDT bygger på modern forskning, bla affektteori och mentalisering. Det finns också 

varianter som är anpassade för en viss diagnos, tex mentaliseringsbaserad psykoterapi vid 

borderline personlighetsstörning och jagstrukturerande psykoterapi vid psykos. De metoder som 

utvecklats på senare tid har varit mer manualstyrda terapier, liknande KBT. Det är därför svårt att 

säga vad PDT är och jämföra effekten av PDT mellan olika studier eftersom PDT kan se ut på så 

många olika sätt. 

 

Grundläggande för PDT är dock att man i terapin på olika sätt fokuserar på problematiska 

omedvetna och medvetna livsmönster som synliggörs i relationen till terapeuten. Terapeuten hjälper 

patienten att bli medveten om sina mönster och nå en känslomässigt grundad förståelse för sig själv, 

vilket leder till utveckling och förändring. Terapeuten lyssnar empatiskt utan att värdera och råda 

och avvisar inte patienten oavsett vilket material som kommer upp. Genom detta kan patienten få en 

ny relationell och känslomässig erfarenhet och genom att få känna sig accepterad, i sin helhet, 

lättare kunna acceptera och se sig själv. I terapin utforskas patientens känslor, motiv, behov och 

relationer i nutid i relation till patientens livshistoria (Shedler, 2010) 

 

Skillnader mellan PDT och KBT 

I PDT har man ett fokus på det omedvetna, medan man i KBT har fokus på det medvetna. I PDT 

arbetar man med försvar, vilket man ej gör vid KBT. Vid KBT är fokus på automatiska tankar och 

triaden tanke-känsla-handling, vilket man inte har i PDT, då man mer fokuserar på känslan. KBT är 

manualiserad och PDT är friare även om det kommit vissa manualiserade varianter på sista tiden 

(Shedler, 2010) 
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Hur har PDT använts vid psykos tidigare? 

 

På 40- och 50-talen i USA var psykoanalys och psykoterapi vid schizofreni en viktig och aktad 

behandling. Detta var i brytpunkten då neuroleptika gjorde inträde i behandlingsarsenalen. Frieda 

Fromm-Reichmann mfl psykoanalytiker arbetade intensivt med psykotiska personer och hade goda 

resultat (Fromm-Reichman, 1960). I Sverige på 70- och 80-talen var Barbro Sandin en aktad 

terapeut med en speciell humanistisk intensiv metod att behandla psykospatienter, också med 

mycket goda resultat. Man betonade vikten av en god relation med patienten och förståelsen för 

patientens symtom och livssituation (Sandin, 1998). McWilliams (1994) beskriver den anpassning 

av den psykoanalytiska terapin som hon, på basen av lång erfarenhet och inspiration från andra 

kliniker och teoretiker, tycker är nödvändig för arbete med psykospatienter. Hon kallar det för 

stödjande psykoterapi. McWilliams (1994) delar upp terapin i tre principer, att förmedla 

psykologisk trygghet, att undervisa patienten och att relatera upprördhet till specifika påfrestningar 

(jmf CBTp nedan). Hon betonar vikten av att man som terapeut med sitt agerande manifesterar sin 

tillförlitlighet, att man ser till att skilja ut sig från patientens inre onda objekt. Hon menar också att 

det är viktigt att inta en pedagogisk hållning då patienten ofta är förvirrad vad gäller känslor och 

fantasier och normalisera och hjälpa till att aktivt omformulera patientens problem till naturliga 

reaktioner. Vidare fungerar inte tolkningar på samma sätt med en psykotisk patient som med en 

neurotisk. I en neurosterapi tolkar man försvarsprocesser men i en psykosterapi känslor och 

stressituationer. 

 

Evidensbegreppet 

 

Evidens är vetenskapliga belägg eller vetenskapligt stöd för olika insatsers effekter. Evidens är inte 

en absolut sanning utan ett mått på graden av tillförlitlighet. Det vetenskapliga stödet bör bygga på 

empiriska studier med kontrollgrupp och undersökning av deltagarna i studien före och efter 

insatsen.  

Evidensbaserad medicin, EBM, bygger på en enhetlig bevisstandard. Grunden är systematiska 

översikter och man använder en strikt metodik för att välja ut vilka studier som har tillräckligt god 

kvalitet för att ingå i dessa översikter. Syftet är att den medicinska vården ska erbjuda effektiva 

behandlingar och att ineffektiva eller skadliga behandlingar eller interventioner ska undvikas. Man 

utser en mininivå på kvaliteten på de studier som får ingå i de systematiska översikterna. Man 

exkluderar tex studier som saknar kontrollgrupper, innehåller blandade patientgrupper eller studier 

med alltför kort uppföljningstid (Britton, 2000). 
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De studier som blir kvar efter den första utsorteringen delas in i olika grad av bevisvärde se tabell 1 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

Tabell 1 Bedömning av primärstudies vetenskapliga bevisvärde 

Bevisvärde Studie 

Högt bevisvärde Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. 
Kan vara en stor randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller 
utvärdering av behandlingsform. När det gäller övriga områden 
(diagnostik, riskbedömningar och prognos) gäller andra typer av studier 
som också kan kvalitetsgraderas med avseende på bevisvärde. Ett 
grundkrav är att studierna väl uppfyller på förhand uppställda kriterier. 

Medelhögt bevisvärde Behandlingseffekter: Kan vara en stor studie med kontroller från andra 
befolkningsgrupper än de som ingått i behandlingsgruppen, exempelvis 
matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på 
förhand uppställda kriterier. 

Lågt bevisvärde Ska ej ligga som enda grund för slutsatser, till exempel studie med 
selekterade kontroller (retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som 
fått respektive inte fått behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. 
För övriga områden: Uppfyller dåligt på förhand uppställda kriterier. 

 
 
 
 
 

Olika typer av studier bedöms också ha olika högt bevisvärde. En del av de studierna tas bort i 

första sorteringen och kommer aldrig att sorteras in i högt-lågt bevisvärde. Högst bevisvärde får 

RCT-studier (interventionsstudie), sedan med fallande värde kohortstudier, fall-kontrollstudier 

(”nested”), fall-kontrollstudier (konventionella), tvärsnittsstudier, fallbeskrivningar och ekologiska 

studier (observationsstudier). 

För att klassificera metoder och rekommendationer används begreppet evidensgrad eller 

evidensstyrka. Socialstyrelsen och SBU använder en 4-gradig skala där evidensgrad 1 innebär 

högst evidens och evidensgrad 4 lägst evidens. Se tabell 2 tagen ur Socialstyrelsens 

metodbeskrivning för dess arbete med nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2011). 
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Tabell 2 Evidensgradering av systematiska litteraturöversikter av god kvalitet 

Bedömning Underlag 

Evidensstyrka 1 En systematisk översikt som bygger på minst två randomiserade studier med högt bevisvärde. 
Följande undantag från huvudregeln kan också motivera grad 1: 
- Enstaka mycket stor randomiserad kontrollerad studie (med smalt konfidensintervall) utförd 

på ett stort antal centra. 
- ”Allt eller inget” - studier som visar en dramatisk och odiskutabel effekt av till exempel 

penicillin vid stora pneumonier eller insulin vid typ I diabetes. 

Evidensstyrka 2 En systematisk översikt som bygger på en randomiserad studie med högt bevisvärde plus 
minst två med medelhögt bevisvärde och entydiga resultat (huvudregel). Följande undantag 
kan förekomma: 
- En systematisk översikt som bygger på väl upplagda kohortstudier eller fall-kontroll-studier 

med entydiga resultat. 
- En systematisk översikt som bygger på ett flertal randomiserade kontrollerade studier med 

medelhögt och lågt bevisvärde med entydiga resultat. 

Evidensstyrka 3 En systematisk översikt som bygger på minst två randomiserade studier med medelhögt 
bevisvärde och entydigt resultat. Följande undantag kan förekomma: 
- En systematisk översikt som bygger på väl upplagda kohort-studier eller fall-kontrollstudier 

med divergerande resultat. 
- En systematisk översikt som bygger på ett flertal randomiserade kontrollerade studier med 

medelhögt eller lågt bevisvärde. 

Evidensstyrka 4 En systematisk översikt som bygger enbart på studier med lågt bevisvärde eller där 
systematiska kunskapsgenomgången visat avsaknad av studier. 

 
 
 
 
RCT-studier 

 

Randomiserade kontrollerade studier, RCT-studier, anses ha högst bevisvärde. RCT-studier 

utvecklades ursprungligen för att studera effekten och biverkningar av läkemedel. En diagnostiskt 

homogen grupp patienter undersöks och delas in i två eller fler mindre grupper, slumpmässigt. Den 

ena gruppen får den nya medicinen och den andra placebo. Man söker sedan signifikanta skillnader 

mellan grupperna av olika på förhand fastställda parametrar för att bedöma om behandlingsutfallet 

varit positivt eller ej. Finns det ett orsakssamband mellan behandling med det undersökta 

läkemedlet och en önskad verkan talar man om efficacy (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Riktlinjer för behandling av schizofreni  

 

2009 kom Svenska Psykiatriska Föreningen ut med kliniska riktlinjer för utredning och behandling 

av schizofreni (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2009) och 2011 kom Socialstyrelsen ut med 

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd – 

stöd för styrning och ledning (Socialstyrelsen, 2011). 
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Svenska Psykiatriska föreningen betonar i sina riktlinjer att det är en allmän rättighet att få en 

adekvat utredning och diagnostik vid psykosproblematik. Man hävdar också att detta leder till en 

bättre prognos. Man ser dock inte den naturvetenskapliga hållningen och det strukturerade 

inhämtandet av information, som man i riktlinjerna föreskriver, som något motsatsförhållande till 

en mer humanistisk hållning med målet att förstå patientens lidande och sammanhang. Hur det 

senare kan omsättas i praktiken i utredning och behandling av schizofreni nämns dock inte.  

Målet med behandlingen är att minska symtomen, helst till remission, även om det ofta inte är 

möjligt, att återfå eller utveckla funktionen att fungera i vardagslivet, att förebygga återfall och 

trygga överlevnad. Man lyfter fram att behandlingen bör vara multimodal, och i det lägger man att 

den ska innefatta antipsykotisk medicinering, bekämpa missbruk och återfall och psykosociala 

interventioner med syfte att underlätta utveckling och minska stress. Man hävdar att behandlingen 

med antipsykotiska läkemedel är den effektivaste behandlingen, men att det inte räcker, utan man 

behöver kombinera läkemedel med andra typer av interventioner.  

 

De andra typerna av interventioner man rekommenderar är ECT, träning av kognitiv funktion 

integrerat med övrig psykiatrisk rehabilitering, psykologisk behandling (se nedan för beskrivning), 

att involvera familj och nätverk i vården, behandlingsplanering i samverkan med olika myndigheter, 

case management och assertive community treatment (ACT), sjukgymnastik och fysisk aktivitet, 

social färdighetsträning och återfallsprevention. 

 

Vad gäller psykologisk behandling tar man upp tre olika varianter, KBT, psykodynamisk 

psykoterapi och psykoedukation. De senaste 15 åren har man gjort många kontrollerade studier på 

KBT vid psykos och speciellt schizofreni. Evidensläget är måttligt starkt men man uppfattar ett 

växande stöd för kognitivt beteendeinriktade psykoterapeutiska interventioner vid schizofreni. 

Resultaten har man ffa sett på positiva symtom. Forskningsstödet är svagare för effekt på negativa 

symtom. För psykodynamisk terapi säger man att forskningsstödet är svagt och hänvisar till en 

cochranestudie (Malmberg, 2001). För psykoanalytisk behandling finns inga randomiserade studier 

publicerade och för psykodynamiskt baserade terapier endast ett fåtal och man menar därför att det 

ännu saknas vetenskapligt stöd för att psykodynamisk terapi är effektivt vid schizofreni. 

Evidensläget för psykoedukation beskrivs inte särskilt tydligt men man hänvisar till att ett flertal 

studier har visat att risk för återinsjuknande och återinläggning minskar och att man får bättre 

följsamhet i behandlingen och att det bidrar till att livskvaliteten ökar hos både patient och 

anhöriga. Målet med psykoedukation är att patienten ska lära sig mer om sjukdomen och öka 
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chansen att patienten och anhöriga ska acceptera den. Man ska också förmedla hopp och lära ut sätt 

att hantera symtom och funktionsnedsättning. 

 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 2011 är mer 

styrande för innehållet i vården av patienter med schizofreni då Socialstyrelsen förutsätter att 

rekommendationerna påverkar resursfördelningen inom vårdorganisationen så att mer resurser 

fördelas till högt prioriterade åtgärder. Socialstyrelsens riktlinjer är en sammanvägning av  

evidensbaserad kunskap om åtgärdernas effekter, tillståndets svårighetsgrad, kunskap om 

kostnadseffektivitet samt etiska principer. Åtgärder som inte har tillräckligt vetenskapligt stöd 

rangordnas lågt, vilket inte innebär att åtgärden måste uteslutas utan endast att den ännu inte är 

tillräckligt testad. Socialstyrelsen ger rekommendationen ”icke-göra” ifall det finns vetenskapligt 

underlag som stödjer att en metod inte har effekt och bör utgå. Rangordningen styr 

resursfördelningen i vården då Socialstyrelsen förutsätter att högt rangordnade åtgärder får mer 

resurser.  

Socialstyrelsen tar upp olika typer av interventioner i behandlingen av schizofreni utöver 

antipsykotisk medicinering. Jag väljer att här koncentrera mig på Socialstyrelsens 

rekommendationer av psykologisk behandling. Riktlinjerna för psykologisk behandling gäller för 

schizofreni med kvarstående symtom efter antipsykotisk medicinering. De gäller alltså inte 

behandling av förstagångsinsjuknade i psykos, eller schizofreni i tidigt förlopp. 

De psykologiska behandlingar man tar upp är KBT, PDT, stödterapi, bildterapi och musikterapi. 

 

Man lyfter fram att KBT ges i tillägg till sedvanlig behandling och att åtgärden kan innehålla 

komponenter som övning i problemlösning, symtomhantering och att lära sig se samband mellan 

tankar, känslor och handlingar. KBT har visat positiv effekt på positiva symtom och åtgärden 

bedöms som kostnadseffektiv, men effekten är endast liten till måttlig. Socialstyrelsens 

rekommendation är att hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med schizofreni med 

kvarstående positiva eller negativa symtom individuell KBT och ger åtgärden prioritet 3 och 

evidensstyrka 1. 

 

När det gäller PDT baserar Socialstyrelsen sina riktlinjer på studier från 70- och 80-talen där man 

använt den ursprungliga formen av PDT. Idag finns det nyare former av PDT, som anpassats till 

psykosproblematik, och Socialstyrelsen påvisar att det finns behov av att utvärdera effekten av 

dessa nya varianter med kontrollerade studier. Man lyfter fram att man i en psykodynamisk terapi 

använder olika strategier, såsom utforskande, insiktsorienterande, stödjande och rådgivande, ganska 

flexibelt, men att man alltid jobbar med överföring och motstånd. Det som händer i samspel med 
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terapeuten tolkas och patienten kan få insikter om sig själv som tidigare varit omedvetna. 

Socialstyrelsens bedömning är att det vetenskapliga underlaget att bedöma effekten av den 

ursprungliga PDT är otillräckligt och rekommendationen blir att hälso- och sjukvården kan i 

undantagsfall erbjuda den ursprungliga metoden för psykodynamisk psykoterapi till personer med 

schizofreni och kvarvarande symtom. Åtgärden ges prioritet 10 och ingen evidens. 

Bland de övriga psykologiska behandlingarna lyder riktlinjerna att hälso- och sjukvården kan, inte 

bör, erbjuda musikterapi (prioritet 4, evidensstyrka 2) och bildterapi (prioritet 8, ingen evidens) 

när det finns behov av icke-verbarla behandlingsformer och i undantagsfall erbjuda stödterapi 

(prioritet 10, evidensstyrka 3). När det gäller stödterapi tycks den vara mindre effektiv än annan 

psykologisk behandling men det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om ett 

tillägg av stödterapi till sedvanlig behandling ger bättre effekt. 

 

SYFTE  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka evidens det finns, för eller emot PDT vid psykos. 

Därutöver, att granska och analysera evidensen bakom riktlinjerna som Socialstyrelsen ger 

angående PDT vid schizofreni. 

 

METOD 

 

Jag har dels granskat de rådande riktlinjerna för schizofrenivård i Sverige från Socialstyrelsen och 

Svenska Psykiatriska Föreningen, dels har jag gjort en systematisk litteratursökning i databaserna 

Medline och PsychInfo med sökorden Psychodynamic psychotherapy AND (psychosis OR 

schizophrenia).  Jag gjorde också en sökning specifikt efter RCT studier av psykodynamisk 

psykoterapi vid psykos eller schizofreni och fick då inte en enda träff. Jag har också följt referenser 

till de review-artiklar jag fått fram, och aktivt sökt det som fanns angående mentaliseringsbaserad 

terapi och jagstrukturerande terapi.     

 

RESULTAT 

 

Evidensen bakom Socialstyrelsens riktlinjer 

Socialstyrelsen säger i sina riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni att det inte finns 

någon evidens för den ursprungliga metoden för psykodynamisk psykoterapi till personer med 

schizofreni med kvarvarande symtom. Man förtydligar att det därmed inte är sagt att den metoden 

är verkningslös, utan att det behövs mer studier, framför allt på de moderna formerna av PDT som 
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är speciellt anpassade till psykosproblematik (Socialstyrelsen, 2011). Den cochrane-studie 

socialstyrelsen baserar riktlinjerna på publicerades 2001 och reviderades 2009. Första versionen av 

studien inkluderade tre RCT-studier (O´Brien, 1972; May, 1976; Gunderson, 1984). Vid revisionen 

inkluderade man även en studie av Karon och Vanden-Bos (1981), så aktuell meta-analys bestod av 

fyra studier totalt, alla från USA, och från 70- och 80-talen. Endast en av studierna använde 

operationell diagnostik (DSM II och III). Patienterna var till största delen inskrivna i slutenvård vid 

studiernas början. Storleksordningen på patientgrupperna varierade mellan 36 och 228 personer. 

Informationen i studierna om terapiformen var knapphändig, men man har vid efterforskning slutit 

sig till att det handlat om psykodynamisk psykoterapi och inte psykoanalys eller någon annan form 

av terapi. I en av studierna (O´Brian, 1972) beskriver man att när terapeuten var student, vanligtvis 

medicinstudent, fick terapeuterna handledning under behandlingstiden. Definitionen av förbättring 

varierade mellan studierna men författarna till meta-analysen (Malmberg, 2001) poängterar att 

definitionerna var mer pragmatiska jämfört med andra samtida studier av schizofrenibehandling, det 

rörde sig om dagar på sjukhus, möjlighet att skrivas ut, arbetsförmåga och hur man klarade av ett 

självständigt liv. Malmberg (2001) betonar att ingående studier alla var väldigt små och behöver 

replikeras. Det man fann var att en grupp patienter som fick enbart medicin kunde skrivas ut från 

sjukhus tidigare än en grupp som bara fick PDT (May, 1976), gruppen som fick bara medicin hade 

högre grad av hälsa än de som bara fick PDT (May, 1976). Jämförelsen mellan grupper som fick 

PDT och medicin och bara medicin anser Malmberg (2001) vara byggd på för få data, som 

dessutom är omoderna och av begränsad kvalitet, för att man ska kunna dra några slutsatser. Det 

man kunde se var dock att det inte fanns några skillnader i de utfallsmått man använde (se ovan). 

Författarna till meta-analysen (Malmberg, 2001) poängterar, speciellt till vårdens beslutsfattare, att 

det inte finns nog data att avfärda metoden helt och hållet.    

 

Litteraturgenomgång av meta-analyser och originalstudier av PDT vid 

psykos/schizofreni 

Systematisk litteratursökning på psykodynamisk psykoterapi vid psykos gav träff på tre meta-

analyser, varav en var den studie som ingått i Socialstyrelsens riktlinjearbete (Malmberg, 2001). 

Övriga två artiklar var meta-analytiska review artiklar som till skillnad från Malmberg (2001) visar 

positiva resultat för effekten av PDT. Mojtabai (1998) analyserade 106 studier, varav 10 studier 

undersökte effekten av individuell psykoterapi. Studierna var jämförande mellan olika 

behandlingsgrupper. Man kom fram till att psykosocial behandling hade en additiv och 

kompletterande effekt till somatisk behandling (neuroleptika, ECT). Den psykosociala 

behandlingen delades sedan upp i bla PDT, psykoedukation och kognitiv träning. Vid uppdelningen 

såg man ingen signifikant skillnad mellan behandlingsformerna, alla hade effekt. Gottdiener (2006) 
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har också gjort en sammanställning av flera meta-analyser och kommit fram till att det finns ett 

starkt empiriskt stöd för individuell psykodynamisk psykoterapi vid schizofreni. Han grundar sin 

bedömning på en sammanvägning av tidigare meta-analyser (Smith, 1980; Malmberg, 2001; 

Mojtabai 1998) och en egen meta-analys från 2002 (Gottdiener 2002).   

Senare originalstudier stöder detta. I Danmark har man haft ett stort projekt angående behandling av 

förstagångsinsjuknade i schizofreni. Man har gjort några prospektiva longitudinella 

multicenterstudier med relativt stort antal patienter (562 patienter Rosenbaum 2005 och 2006 

respektive 167 patienter Rosenbaum 2012). I de första två studierna (Rosenbaum, 2005 och 2006) 

delade man upp patienterna i tre behandlingsgrupper, grupp 1 fick manualiserad stödjande 

psykodynamisk psykoterapi utöver sedvanlig behandling, grupp 2 fick ett integrerat 

behandlingsprogram med ACT (assertive community treatment) och psykoedukation och grupp 3 

fick endast sedvanlig behandling. Vid uppföljning efter 1 år (Rosenbaum, 2005) hade alla tre 

grupperna förbättrats (GAF; Global Assessment of Functioning och PANSS; Positive and Negative 

Syndrome Scale), och om man kontrollerade för alkohol och droger blev förbättringen i 

interventionsgrupperna signifikant högre än i gruppen som fick sedvanlig behandling. Vid 

uppföljning efter 2 år (Rosenbaum, 2006) hade alla grupper fortsatt att förbättras, gruppen som fått 

ACT och psykoedukation signifikant mest och gruppen som fått sedvanlig behandling minst. 2012 

kom Rosenbaum ut med ytterligare en studie med till synes samma material, men man har uteslutit 

gruppen som fått ACT och psykoedukation och den del av gruppen som fått sedvanlig behandling 

som randomiserats från samma center som den tidigare gruppen. Resultaten visar tydligt att vid 

uppföljning efter två år förbättras gruppen som fått stödjande PDT signifikant mer än gruppen som 

fått sedvanlig behandling. Några nya RCT-studier finns inte. 

 

Hauff  (2002) gjorde en multipel regressionsanalys av 2 retrospektiva uppföljande studier (Melle, 

2000; Varvin, 1991); båda studierna från Norge och patientmaterialet inhämtades under samma tid 

och uppföljningarna gjordes med samma utvärderingsinstrument. Man kom fram till att PDT kan 

vara värdefullt för patienter med högre GAF  innan behandlingsstart men till och med leda till 

försämring för patienter med lägre GAF.  

 

Morante (2004) har presenterat en fallstudie där hon behandlat en patient med långvarig paranoid 

schizofreni med en ”limited psychoanalytic psychotherapy” baserad på psykodynamisk 

utvecklingsteori och mentaliseringsteori. Hon beskriver ingående metoden och teoretiska 

överväganden till den anpassning av den ursprungliga psykoanalytiska metoden till att jobba med 

psykospatienter. Morante beskriver att den patient hon behandlat återfick sin reflekterande förmåga 

och till sist kunde se sig själv som en icke-psykotisk person.  
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Genomgång av uppföljande studier och översiktsstudier av nyare inriktningar av 

PDT vid psykos/schizofreni 

Socialstyrelsen påpekar att det behövs mer forskning på de nyare inriktningarna av PDT, som är 

anpassade för att behandla personer med psykos. Nedan följer en genomgång av uppföljande studier 

av jagstrukturerande psykoterapi (JSP) och översiktsstudier av mentalisering och 

mentaliseringsbaserad behandling (MBT). 

I Härnösand utvecklade Palle Villemoes på 80-talet en terapiform som han kallade 

jagstrukturerande psykoterapi (Villemoes, 1989). Den är en tillämpning av den franske 

psykoanalytikern Jaque Lacans (1901-1981) teorier om psykosen och används på några få ställen i 

Sverige vid behandling av patienter med borderlinestruktur och psykotisk struktur, bla schizofreni. 

Man har systematiskt följt upp de behandlingar som gjorts i utvecklingsfasen av metoden, men 

några kontrollerade jämförande studier finns inte. Teorin om att den psykotiska personen behöver få 

en egen sammanhållen berättelse om sig själv stämmer med det teoretiska resonemang som förs 

kring vilka subjektiva förändringar hos patienten som är associerade med tillfrisknande (Lysaker, 

2010 och Lysaker, 2011). Den jagstrukturerande terapin är manualstyrd och speciellt anpassad för 

personer med i första hand en psykotisk struktur och i andra hand en borderlinestruktur. De 

uppföljande studier av behandling med JSP vid borderlinepersonlighetsstörning och schizofreni 

som finns visar entydigt på att personer som genomgått behandlingen har färre symtom, 

konsumerar mindre vård och läkemedel, har ökad livskvalitet och social förmåga och ökad drivkraft 

efter behandlingen (Stencrantz, 1998; Aronsson, 1999; Bertilsson, 2000; Berggren 2011). 

Mentaliseringsbaserad behandling (MBT), med grund i psykodynamisk utvecklingspsykologi och 

anknytningsteori, är en effektiv metod för behandling av borderlinepersonlighetsstörning 

(Jörgensen, 2013), men det finns ett växande intresse för att anpassa metoden för behandling av 

schizofreni då det kliniskt finns en koppling till hur man erfarenhetsmässigt jobbat i terapi med 

psykospatienter (Stålheim, 2011) och det finns alltmer forskning som tyder på att man vid 

schizofreni har nedsatt förmåga till metakognition (används ofta synonymt till mentalisering) och 

att den nedsatta förmågan bla är associerad till negativa symtom, insikt och neurokognitiva 

störningar (Nicolo, 2012) och att metakognitiva störningar spelar en viktig roll i varaktigheten av 

vanföreställningar (Bruno, 2012). Brent (2009) föreslår att mentaliseringsbaserad behandling kan 

vara ett värdefullt tillägg till antipsykotisk medicinering. Hans slutsats baseras på ett teoretiskt 

resonemang utifrån aktuell forskning och en fallbeskrivning. Några jämförande eller uppföljande 

kliniska studier av behandling med MBT vid schizofreni finns ännu inte, men det finns en del 

översiktsstudier som sammanfattar forskning kring mentalisering och psykosproblematik som också 
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kommer fram till att MBT, om än i modifierad form, borde kunna användas med framgång vid 

schizofreni (Lysaker, 2010; MacBeth, 2011; Lysaker, 2011; Harder, 2012). 

 

Integrering av KBT och PDT vid behandling av psykos/schizofreni 

En annan riktning inom den psykoterapeutiska forskningen och kliniken är att man på vissa håll 

istället för att renodla och manualisera specifika tekniker för speciella tillstånd (jmf JSP och MBT) 

har utvecklat ett integrerat synsätt på psykoterapeutisk behandling vid schizofreni. Margison (2005) 

menar att många kliniker, både KBT och PDT, anser sig vara integrativa. Hon har tittat närmare på 

kognitiv analytisk terapi och psykodynamisk interpersonell terapi. Hon menar att båda metoderna 

har viktiga delar som är användbara i jobbet med psykotiska patienter, men att en risk med 

integrering är att det, förutom att det idag inte finns evidens för det, kan innebära att terapin blir för 

odifferentierad och att man tappar fokus för vad och hur man ska jobba i terapin. 

I Finland har man jobbat länge med ett integrerat synsätt på behandlingen vid schizofreni, och där 

har Yrjo Alanen varit drivande (Tuori, 1998). Alanen (2009) menar att man bör studera orsaker och 

predisponerande faktorer till varje enskild persons psykos individuellt och planera behandlingen 

utifrån den kunskapen (need-adapted treatment). Han menar också att PDT, utöver målen för KBT 

och psykoedukation, även har målet att reaktivera den inkompletta inre utvecklingen i patientens 

personlighet och främja dess fortsatta utveckling. Därför anser Alanen (2009) att PDT har en viktig 

plats i psykosvården. Garrett (2011) menar också att både KBT och PDT är viktiga vid behandling 

av schizofreni. Han för ett teoretiskt resonemang på basen av litteratur angående KBT anpassat till 

psykotisk problematik (CBTp) och PDT vid psykos och föreslår en modell för integrerad 

behandling med CBTp tidigt i förloppet och PDT senare. Han menar att man med PDT har lagt för 

stor vikt vid att tolka omedvetna mentala processer och för lite på den medvetna erfarenheten av de 

psykotiska symtomen som upplevs vara en företeelse i den yttre världen. Han menar vidare att 

CBTp kan hjälpa till med struktur tidigt i behandlingen genom att man använder sig av tre 

teoretiska modeller (se även beskrivning av stödjande psykoanalytisk psykoterapi enligt 

McWilliams under Bakgrund). Den första modellen, the continuum model (CM), antar att psykoser 

ligger längs ett kontinuum med ett normalt mentalt fungerande, och det terapeuten gör är att 

normalisera den psykotiska upplevelsen och bli mer jämställd patienten, vilket minskar patientens 

stigmatisering av sig själv och öppnar möjlighet för en tillitsfull konversation. Den andra modellen 

är stress-sårbarhetsmodellen som menar att psykosen är ett resultat av biologiska, psykologiska och 

sociala stressorer. Detta synsätt hjälper patienten att börja fundera över samspelet mellan yttre 

händelser och sitt eget inre liv. Den tredje modellen är A-B-C-modellen. A är en aktiverande 

händelse, B är en föreställning av händelsen och C är den känslomässiga eller beteendemässiga 

konsekvensen av föreställningen. Terapeuten försöker visa patienten att oron över A inte bara beror 
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på A utan också på föreställningen om dess mening. Terapeuten och patienten utforskar sedan 

tillsammans patientens medvetna upplevelser, vilket stärker patientens jag-känsla. I nästa fas anser 

Garrett (2011) att de psykodynamiska färdigheterna har en central betydelse genom att under en 

längre tid hjälpa patienten att sätta ord på tankar och känslor och stå för ett empatiskt bärande och 

bekräftande av personen och hjälpa patienten att bli en bättre fungerande och självständig person. 

Sammanfattningsvis menar Garrett att utan utforskandet av tankar och känslor genom PDT riskerar 

man att lämna patienten med icke förverkligade möjligheter till känslomässig mognad. Garrett 

(2011) illustrerar sitt resonemang med ett par fallbeskrivningar. 

 

DISKUSSION 

 

Hur bedöma evidens? 

I Socialstyrelsens metodbeskrivning av dess arbete med nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2011) 

beskrivs hur man bedömer evidensgrad (se ovan). 2007 införde man GRADE 

(www.gradeworkinggroup.org) som är en internationellt vedertagen modell för att gradera och 

värdera evidens. Arbetet med riktlinjerna för pskosociala insatser vid schizofreni påbörjades dock 

innan 2007 och man använde därför det tidigare sättet att bedöma evidens (se bakgrund). När det 

saknas vetenskapligt stöd av tillräckligt god kvalitet, enligt Socialstyrelsens bedömningsmallar, gör 

man i det nya systemet en form av konsensusförfarande där man försöker se om det råder enighet 

om en åtgärds effekt bland praktiker och forskare. Med detta som grund kan ändå Socialstyrelsen ta 

ställning till om en åtgärd gör mer nytta än skada och använda den bedömningen vid själva 

rangordningen, alltså detta till trots bristande vetenskapligt stöd. Detta förfarande har alltså inte 

skett i arbetet med de här granskade riktlinjerna, utan man har endast baserat sitt underlag på 

systematiska översikter.  

 

Syftet med evidensbaserad medicin, EBM, är att den medicinska vården ska erbjuda effektiva 

behandlingar och att ineffektiva eller skadliga behandlingar eller interventioner ska undvikas. Följer 

verkligen Socialstyrelsen denna princip när man med sina riktlinjer styr vården i en riktning där 

erfarenhetsmässigt och eventuellt också vetenskapligt belagt effektiva behandlingar förutsätts 

undvikas? Om det är så att den samlade vetenskapen, inklusive övriga studier än systematiska 

översikter, tillsammans vederlägger en behandlings effekt, och att man med god sannolikhet kan 

förutsäga att vidare studier inte kommer att motsäga denna effekt, har behandlingen evidens enligt 

det nya GRADE systemet. Man kan således ifrågasätta om Socialstyrelsens arbetssätt där andra data 

än systematiska översikter inte beaktats systematiskt verkligen har varit helt evidensbaserat. 
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Tor-Johan Ekeland, psykoterapeut och professor i socialpsykologi, har diskuterat evidensbegreppet 

i artiklar och debatter de senaste tio åren. Han lyfter bland annat fram (Sjöqvist, 2009) att man inte 

kan ta för givet att systemet med EBM ger bättre praxis, då det än så länge saknas empirisk 

erfarenhet, och därmed evidens. RCT-studier, som i Socialstyrelsens riktlinjearbete är ”golden 

standard”, utvecklades för att passa läkemedelsprövningar, och det finns klara metodologiska 

problem när man ska applicera den metoden på det psykoterapeutiska området. Gunnar Karlsson 

(2011, s 1) menar tex att erfarenheten av psykoanalys i första hand är ”en subjektiv upplevelse av 

mening och meningssamband”, och att försöken att göra psykoanalys till vetenskap har inneburit att 

man försökt göra det subjektiva objektivt, och att det därmed behövs ett annat sätt att se på evidens 

än det medicinska för att göra psykoanalysen och psykoterapin rättvisa. Karlsson (2011) hänvisar 

till Ekeland som menar att psykoterapin inte passar in i evidenskonceptet då dess natur är tolkande 

på en kontextuell och relationell nivå, och att resultatet av evidenskonceptet blir 

”psykoterapiförstörelse” (Sjöqvist, 2009). 

 

Införandet av EBM hade initialt som syfte att stärka den medicinska vårdens kvalitet och 

trovärdighet, men EBM har blivit ett maktmedel som används för att styra vården (Sjöqvist, 2009). 

Vilka konsekvenser har det fått för psykoterapin? Det har blivit viktigt att för sin egen fortlevnads 

skull producera RCT-studier. Fokus har därmed flyttats från varje enskild patients subjektiva 

upplevelse till objektiva, mätbara, data och jakt efter tillförlitliga effektmått som mäter förbättring. 

Fokus har alltså flyttats från den subjektiva personliga utvecklingen till en objektiv 

symtomreduktion. Det har också blivit viktigt att kunna kontrollera vad terapeuterna gör, så att man 

vet vad man studerar. Detta har inneburit att de terapiinriktningar som varit manualstyrda i sin 

ursprungsform, tex KBT, har haft lättare att inrätta sig i RCT-studiens form, och för övriga har det 

inneburit en snabb utveckling av nya manualstyrda inriktningar (tex MBT). Detta har således fått 

konsekvenser inte bara för den psykoterapeutiska forskningen utan också för den psykoterapeutiska 

praktiken.  

 

Socialstyrelsen har som tidigare diskuterats höga krav på kvaliteten på de översiktsstudier som de 

baserar sin bedömning av evidensläge på. I fallet med psykoterapi vid schizofreni kan man fundera 

över om det verkligen är högre bevisvärde på den meta-analys som ligger till grund för 

Socialstyrelsens evidensbedömning (Malmberg, 2001), som visserligen är RCT-studier, men med 

andra brister, än nyare studier med en annan design. Bland de studier som ingår i den aktuella meta-

analysen var det endast en studie som använde sig av ett operationellt diagnostiskt system, vilket 

innebär att diagnostiken i de andra studierna byggde på klinikers subjektiva bedömningar. Studierna 

gjordes i en tid då motsättningarna mellan det biologiska och det psykologiska sättet att betrakta 
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psykosen var större än idag, vilket förklarar att man jämförde PDT utan medicinering med enbart 

medicinering, vilket alltså inte är relevant idag då man nästan aldrig underlåter att behandla 

schizofreni med antipsykotiska läkemedel så länge det finns symtom. Själva behandlingen var 

också dåligt beskriven. I senare studier finns, som del av metodbeskrivningen, oftast väl beskrivet 

hur terapin gått till och huruvida den varit manualiserad eller ej och om terapeuternas erfarenhet och 

eventuell handledning. I studierna i den aktuella meta-analysen framkom det inte ens tydlig vilken 

form av psykoterapi man använt, utan man antog att det var PDT då det var det som vid den tiden 

användes. Dessutom var den PDT man använde då, på 70- och 80-talen, inte densamma som man 

använder idag, då utvecklingen inom området varit stor och det kommit ny kunskap och nya 

anpassade inriktningar av PDT (Dickerson och Lehman, 2011). Det framkommer också att vissa 

terapeuter i en av studierna var studenter. Det finns studier på att terapeutens erfarenhet av 

behandling av psykos har betydelse för utfallet (Goplerud och Depue 1978). Så, man kan undra om 

Socialstyrelsens definition i sig är pålitlig, när en stor del av den vetenskapliga produktionen inte 

ens kommer med för beaktande, och det som kommer med uppenbarligen har stora brister. 

Min uppfattning är att Socialstyrelsen borde vara försiktig med att prioritera ner interventioner som 

redan finns etablerade i sjukvården på så lösa grunder som att det för tillfället saknas vetenskapliga 

belägg för dess effekt eller bristande effekt. 

 

I kommande riktlinjer kommer Socialstyrelsen som tidigare nämnts att använda GRADE för att 

bedöma evidensgrad och då finns möjlighet till konsensusförfarande som påverkar prioritering. 

Man kan undra om man skulle lägga till en möjlighet att Socialstyrelsen faktiskt också tar en 

utgångspunkt från vårdens sida. Att man helt enkelt, som i fallet med schizofreni, frågar de som 

vårdar, behandlar och organiserar vården för denna patientgrupp vad som fungerar och vad i vården 

som brister. Vilka som inte blir hjälpta och varför och vad man behöver veta mer om. Att helt 

enkelt samla ihop erfarenhet och använda även det i prioriteringsbedömningen. Kanske skulle de 

patientregister som växer fram kunna vara till nytta. Genom att även väga in denna aspekt kanske 

man skulle kunna minska risken att Socialstyrelsen rekommenderar och styr vården in i att anpassa 

sig till evidensbaserade interventioner som fungerar i helt andra kontexter, tex USA där den mesta 

forskningen görs, men som inte fungerar lika bra i Sverige. Man kanske också lättare skulle få en 

känsla för vad som kan fungera i storstad och på mindre orter. 
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Vilket är evidensläget för PDT vid schizofreni? 

Låt oss göra en bedömning av evidensläget för PDT vid schizofreni genom att göra en 

sammanvägning av resultaten ovan. En metaanalys (Malmberg, 2001) visade att PDT ej hade effekt 

vid schizofreni, och två metaanalytiska review studier (Mojtabai, 1998 och Gottdiener, 2002) visar 

att PDT har positiv additiv kompletterande effekt i kombination med medicinering respektive att 

PDT har gott empiriskt stöd vid behandling av schizofreni. Vidare visar en analys av två jämförbara 

retrospektiva studier (Hauff, 2002) att PDT är bra för patienter med högre GAF och snarare skadligt 

för patienter med lägre GAF och tre nya prospektiva longitudinella multicenterstudier visade 

samtliga att PDT som tillägg till sedvanlig behandling hade god effekt. Därutöver finns det en hel 

del teoretiskt resonerande kombinerat med fallstudier (Morante, 2004; Margison, 2005; Brent, 

2009; Lysaker, 2010; MacBeth, 2011; Lysaker, 2011; Garrett, 2011; Harder, 2012) som alla talar 

för att PDT har effekt vid psykos. Alanen (2009) visar också hur han och hans medarbetare har tagit 

fram ett helt koncept för integrerad schizofrenivård och efter lång erfarenhet av detta menar Alanen 

att PDT har en viktig och självklar plats i behandlingen av psykoser. Utöver detta finns det också 

klinisk erfarenhet i form av uppföljande studier (Stenckrantz, 1998; Aronsson, 1999; Bertilsson, 

2000; Berggren, 2011) som entydigt talar för att en anpassad form av PDT har effekt vid psykotisk 

problematik. Sammanfattningsvis visar resultaten på en meta-analys (Malmberg, 2001) med 

tveksam kvalitet och relevans på ingående studier som talar för att PDT inte har någon effekt vid 

psykos, en meta-analys som talar för att PDT har effekt och en meta-analytisk review artikel som 

stödjer detta (Gottdiener). Vidare finns det tre prospektiva longitudinella studier (Rosenbaum, 2005; 

2006; 2012) som alla talar för att PDT har effekt, visserligen vid en första episod av schizofreni och 

alla tre studierna baseras på samma material. Vidare har vi ett antal teoretiska översiktsartiklar som 

grundligt går igenom teorier baserat på forskningsresultat och illustrerar slutsatserna med 

fallbeskrivningar, alla talar för att PDT har effekt. Alanens (2009) översiktsartikel visar också på 

hans långa kliniska erfarenhet, vilket skulle kunna likställas med ett expertutlåtande, till fördel för 

PDT. Johan Cullberg, professor i psykiatri och psykoanalytiker med lång erfarenhet av psykosvård, 

menar också att speciellt för de patienter med affektiva inslag i sin psykos är psykodynamisk 

psykoterapi till påtaglig nytta (Cullberg, 2000). Det som här talar emot evidens för PDT vid psykos 

är det relativt knapphändiga antalet originalstudier, att det endast finns gamla RCT-studier av 

tveksam kvalitet och översiktsartiklarnas låga bevisvärde. Det som talar för evidens är att förutom 

studien av Malmberg (2001) talar samtliga studier för att PDT har effekt vid psykos, den långa 

erfarenheten av psykosvården i Finland där PDT har en självklar och viktig plats samt vetenskapligt 

välgrundade teorier om specifika psykologiska brister hos patienter med schizofreni samt 

illustrationer hur man kan jobba för att förbättra förmågor. 
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Min slutsats blir av detta att det finns evidens för PDT vid psykos, som tillägg till antipsykotisk 

medicinering och andra psykosociala interventioner, men att man bör vara försiktig med att sätta in 

behandlingen akut till de svårast sjuka. Att sannolikheten är liten för att fortsatt forskning ska ändra 

resultaten för en behandlings/interventions positiva effekt, är en förutsättning för att Socialstyrelsen 

ska tilldela en behandling/intervention en hög evidensgrad (Socialstyrelsen, 2011). Sannolikheten 

att kommande forskning skulle motsäga ovanstående resultat förefaller osannolikt, vilket skulle 

innebära att evidensgraden för att PDT har god effekt vid psykos är hög. 

 

Nyare inriktningar av PDT vid psykos/schizofreni 

Intresset över lag för psykoterapeutisk behandling av schizofreni var tidigare stort, men har dalat i 

samband med att den antipsykotiska medicineringen utvecklats och visats ha mycket god effekt mot 

ffa positiva symtom. En våg av intresse för att arbeta intensivt med psykosociala insatser såsom 

familjearbete, stöd i hemmet, psykoterapi etc kom i samband med fallskärmsprojektet i Sverige 

(Cullberg, 2005), drivet av Johan Cullberg, TIPS-projektet i Norge (Larsen, 2009) och arbete med 

integrerad behandling mot schizofreni i Finland (Tuori, 1998). 2005 startade Nationell 

psykiatrisamordning (offentlig utredning 2003-2006, särskild utredare var Anders Milton) TOP-

projektet, Tidigt Omhändertagande vid Psykos, som var inspirerat av Cullbergs fallskärmsprojekt 

men hade intentionen att rekommendera evidensbaserade interventioner och kom så sent som 2007 

ut med riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (Nationell Psykiatrisamordning, 2007). 

Denna våg av intresse för det sammanhållna, intensiva arbetssättet har på senare tid avtagit i styrka 

och i Socialstyrelsens riktlinjer finns få spår av det gedigna arbete som gjorts, trots fina resultat 

(Cullberg, 2002). Något i synen av sjukdomstillståndet har också förändrats då man ffa ser 

psykoterapi som ett tillägg till medicinering om symtomen inte går helt i regress (Socialstyrelsen, 

2011), alltså en biologisering av tillståndet och ett avståndstagande från andra teorier om 

sjukdomens etiologi mm. På senare tid har dock synen på vad som krävs för tillfrisknande åter 

börjat förändras, och man hittar kopplingar mellan uppväxt, tidiga trauman, förändringar vid 

hjärnavbildningar och specifika neurokognitiva störningar eller nedsättningar vid schizofreni. Detta 

innebär att psykoterapi återigen kan komma att få en signifikant roll i behandlingen av personer 

med schizofreni (Lysaker, 2010). 

Jagstrukturerande psykoterapi (JSP) har visat lovande resultat i uppföljande studier lokalt på några 

kliniker i Sverige (Berggren, 2011), men några jämförande studier finns inte. Lysaker (2011) lyfter 

fram den psykotiske personens behov av hjälp att få en sammanhängande berättelse om sig själv, 

vilket är målet med JSP. Det finns en annan psykoterapeutisk inriktning som också har detta som 

mål, nämligen ”narrative psychotherapies” (Dickerson och Lehman, 2011). Det finns tre olika typer 

av ”narrative psychotherapies”, ”dialogical therapy” som härstammar ur PDT, ”narrative cognitive-
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behavioral therapy” som använder tekniker från KBT och ”cognitive-interpersonal narrative 

therapy” (Dickerson, 2011). Effekten av någon av dessa terapiformer är inte ännu närmare studerad. 

Dickerson (2011) nämner också i sin review artikel ”metacognitive training” (MCT) som är en 

terapiform som integrerar KBT och psykoedukation. Man inriktar sig på de kognitiva svårigheter 

och brister många personer med schizofreni har. Teoribakgrunden är olika men metod och mål 

liknar varandra för MCT och mentaliseringsbaserad behandling (MBT).     

 

Framtida integrerade modeller  

Kanske är det så att jakten efter specifika terapiformer som kan studeras enligt Socialstyrelsens 

snäva vetenskapsdefinition å ena sidan leder till utveckling inom området, vilket kommer 

patienterna till gagn, men å andra sidan kanske det också leder oss på villovägar, om vi i jakten på 

den perfekta behandlingen för den specifika diagnosen tappar bort den enskilda människans unika 

behov. Alanen (2009) berör just detta i sin översiktsartikel, vikten av att bedöma varje patients 

behov och skräddarsy behandlingen utifrån det, och vikten av att kunna erbjuda olika typer av 

behandling, som kan matcha dessa behov. Margison (2005) har tittat på integrativa terapiformer och 

menar att både KBT och PDT har tekniker som är viktiga vid arbete med psykotiska patienter,men 

lyfter fram risken att man tappar fokus i terapin om man blir alltför odifferentierad. Garrett (2011) 

beskriver en annan intressant modell där man använder KBTs och PDTs olika färdigheter under 

olika faser i behandlingen av schizofreni, KBT initialt när symtomen är som starkast och PDT i en 

senare, längre hållande och bearbetande fas, där nya relationella och känslomässiga erfarenheter 

och förståelse för symtom och sammanhang har en avgörande betydelse. Han betonar vikten av att 

patienten verkligen får tillgång till båda terapiformerna för att nå så långt som möjligt i sitt 

tillfrisknande och utveckling. Att börja med KBT under aktiv psykos och vänta med PDT stämmer 

väl överens med observationen att PDT i det närmaste kan vara skadligt för de patienter med 

schizofreni med lägst funktionsnivå, som kan antas ha mest symtom (Hauff, 2002). Man kan tänka 

sig att utfallet för effekten av PDT skulle ha kunnat bli än mer positivt om man följt Garretts 

modell. 

 

Sammanfattningsvis finns det evidens för att PDT har positiv effekt vid behandling av schizofreni. 

Man kan ifrågasätta om Socialstyrelsens arbetssätt vid arbetet att ta fram riktlinjer för psykosociala 

insatser vid schizofreni har varit evidensbaserat. Ny forskning stöder tankar om ett mer integrerat 

synsätt på behandling av schizofreni. Kanske är det så att frågan om KBT eller PDT är bättre eller 

sämre vid schizofreni och andra tillstånd är helt irrelevant, och helt och hållet en forskningsprodukt. 

Istället kanske man skulle utgå mer från den enskilda människan och fundera på när det ena eller 

det andra passar, utifrån den enskilda människans behov, problematik och kontext. Kanske är det så 
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att man under en och samma behandling skulle behöva använda sig av båda, och även andra, 

inriktningars tekniker för att komma så nära målet som möjligt. Kanske är det egentligen så 

terapeuterna gör. 
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Bilaga 1   SAMMANFATTNING AV RESULTAT    

 

Originalstudier 

Författare 
och år 

Patientbeskrivning Behandling  Studiedesign Resultat 

Hauff et al 
2002 

Inneliggande med 
schizofreni.  

Patienterna i ena studien 
fick PDT baserad 
miljöterapi och 
patienterna i den andra 
studien fick 
standardbehandling 

Multipel 
regressionsanalys av 2 
retrospektiva 
uppföljande studier 
(Melle 2000, Varvin 
1991) 

PDT kan vara bra för 
patienter med högre GAF 
och dåligt för patienter med 
lägre GAF. 

Morante 2004 En patient med 
långvarig paranoid 
schizofreni 

En begränsad form av 
psykoanalysk psykoterapi 
baserad på 
psykodynamisk 
utvecklingsteori och 
mentaliseringteori 

Fallstudie Återfick en reflekterande 
förmåga och kunde se sig 
själv som icke-psykotisk 

Rosenbaum 
2005 

Patienter med första 
psykosinsjuknande i en 
schizofrenispektrum 
störning enligt ICD-10 
(F20-29) 

Grupp 1: Stödjande PDT 
+ standardbehandling. 
Grupp 2: Integrerat 
behandlingsprogram med 
ACT och psykoedukation 
Grupp 3: 
Standardbehandling 

Prospektiv 
longitudinell 
multicenterstudie med 
tre grupper, olika 
behandlingar och en 
grupp fick 
standardbehandling 

Uppföljning efter ett år: 
Alla grupper förbättrades 
(GAF, PANSS). Efter att 
man kontrollerat för alkohol 
och droger hade grupp 1 
och 2 förbättrats signifikant 
mer. 

Rosenbaum 
2006 

Samma som ovan Samma som ovan Samma som ovan Uppföljning efter två år: 
Förbättringen i grupp 1 och 
2 fortsatte att vara större än 
i grupp 3. Grupp 2 
förbättrades mest. 

Rosenbaum 
2012 

(Behandlade gruppen 
verkar vara samma som 
grupp 1 ovan men grupp 
3 är mindre, uteslutit ett 
center, och grupp 2) 

Grupp 1: Stödjande PDT 
+ standardbehandling. 
Grupp 2: 
Standardbehandling 

Prospektiv jämförande 
longitudinell 
multicenterstudie med 
två grupper, en 
behandling och en 
standardbehandling 
som kontroll 

De som fick stödjande PDT 
som tillägg till 
standardbehandling 
förbättrades signifikant mer 
(GAF, PANSS) 
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Metaanalyser, review-artiklar och Cochranerapport 
Författare och 

år 
Patientbeskrivning Behandling Studiedesign Resultat 

Malmberg 
2012 
reviderad 
 
(Malmberg 
2001) 

Inneliggande 
patienter med 
schizofreni (endast 
Gunderson -84 
använde 
operationaliserad 
diagnostik/DSM III) 
Relativt små 
grupper 

O´Brien, May och Gunderson 
beskriver ej vilken typ av 
terapi som ges... men det 
terapi brukade vara 
psykoanalytisk/psykodynamis
k. Vissa terapeuter var 
studenter under handledning. 
Karon hade tre grupper:  
intensiv psykodynamisk terapi 
utan medicin, lite mindre 
intensiv psykodynamisk terapi 
med medicinering och en 
grupp med 
standardbehandling. 

Cochranerapport av 
befintliga RCT-
studier (alla 
randomiserade, ingen 
dubbel-blind)fram till 
feb 2009 
(O´Brien 1972, May 
1976, Karon 1981, 
Gunderson 1984) 

PDT utan medicin vs PDT 
med medicin: ingen skillnad 
i återinläggning. 
För övrigt inget stöd för att 
PDT skulle ha effekt för 
inneliggande patienter med 
schizofreni. 
 
Lite evidens för positiv 
effekt av PDT men det beror 
på brist på evidens, ej på 
evidens på att det saknar 
effekt. 
 
Författarnas ord till 
beslutsfattare: Det finns inte 
nog data att avfärda metoden 
helt och hållet. 

Mojtabai 1998 Schizofreni Jämförelse mellan någon form 
av psykosocial behandling 
(PDT, psykoedukation, 
kognitiv träning, somatisk 
behandling (neuroleptika, 
ECT) eller en kombination av 
båda. 

Meta-analytic review 
(jämförelser av två 
eller fler grupper i 
ingående studier) 

Psykosocial behandling hade 
additiv och kompletterande 
effekt när det gavs samtidigt 
med somatisk behandling. 
Ingen skillnad mellan PDT 
och kognitiv träning. 

Gottdiener 
2002 

Schizofreni Individuell psykodynamisk 
terapi 

Meta-analytic review 
 

Det finns starkt empiriskt 
stöd för individuell 
psykodynamisk terapi vid 
behandling av schizofreni 

 
 
 
 

 

Svenska behandlingsutvärderingar 

Författare och 
år 

Patientbeskrivning Behandling Studiedesign Resultat 

Stencrantz 1998 Fyra patienter med 
schizofreni som 
genomgått JSP 

Jagstrukturerande 
psykoterapi (JSP) 

Pilotstudie 2/4 färre symtom, 2/4 mer positiv 
självbild, 4/4 förbättrade sociala 
relationer, 2/4 medicinfria, 3/3 bättre 
livskvalitet, 4/4 minskat 
slutenvårdsbehov 
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Författare och 
år 

Patientbeskrivning Behandling Studiedesign Resultat 

Aronsson 1999 24 inskrivna 
patienter, 13 avbröt, 
8 innan beh börjat. 
8 med schizofreni, 1 
atypisk psykos, 1 
borderline, 1 
depressiv psykos 

Jagstrukturerande 
psykoterapi (JSP) 

Retrospektiv 
uppföljning 1992 
av behandlingar 
under åren 1986-
1992 och 
uppföljning igen 
1996 

Minskad vårdkonsumtion, minskad 
medicinering, ökad livskvalitet, 
minskade symtom 

Bertilsson 2000 46 terapier 
38% psykotisk 
struktur, resten 
bordelinestruktur 

Jagstrukturerande 
psykoterapi (JSP) 

Retrospektiv 
uppföljnig genom 
journalstudier och 
personliga 
intervjuer 

Subjektivt klart förbättrade, minskade 
symtom, ökad social förmåga, bättre 
livskvalitet, minskad medicinering, 
ökad drivkraft 

Berggren 2011 5 personer med 
psykotisk struktur, 
tolv personer med 
borderlinestruktur 

Jagstrukturerande 
psykoterapi (JSP) 

Prospektiv öppen 
design 

Bättre livskvalitet, ökad autonomi, 
förbättrad social förmåga, ökade 
strukturtecken 

 
 
 
 

 

Studier angående mentalisering/metakognition, anknytning och psykos 
Författare och 

år 
Typ av artikel/studie Behandling/ämne Resultat 

Brent 2009 Översiktsartikel med 
fallbeskrivning som 
illustration 

Mentaliseringsbaserad 
psykoterapi (PDT) 

Mentaliseringsbaserad psykoterapi kan vara ett 
värdefullt tillägg till antipsykotisk medicinering och 
andra evidensbaserade psykosociala 
behandlingsformer i tidig fas i insjuknandet i en 
psykossjukdom 

Lysaker 2010 Översiktsartikel    Sammanhängande 
historia, metakognition, 
psykos 

Självupplevelsen (self experience) är en viktig del i 
tillfrisknandet från schizofreni. Lysaker tar fram två 
olika vägar genom vilka psykoterapi kan modifiera 
självupplevelsen, nämligen arbeta för att patienten 
ska få en sammanhängande historia om sig själv och 
förbättra sin förmåga till metakognition. 

MacBeth 2011 Cross-sectional 
cohort design 

Anknytning, 
mentalisering, psykos 

Vanligt med otrygg anknytning vid första 
insjuknade i psykos. Anknytningsmönster och 
mentalisering är mer förknippande med social 
funktion än med symtom. Man bör främja 
psykologisk behandling som stödjer utveckling av 
affektregelering (anknytning) och förståelse för sig 
själv och andra (mentalisering). 
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Författare och 
år 

Typ av artikel/studie Behandling/ämne Resultat 

Lysaker 2011 Översiktsartikel    Metakognition Nedsatt mentaliseringsförmåga är kopplad till 
svårigheter i socialt och interpersonellt fungerande 
vid schizofreni. Mentalisering utvecklas i tidig 
interaktion med vårdgivare. 
Mentaliseringsförmågan är avgörande för att behålla 
en sammanhållen känsla av själv. Bristande 
mentaliseringsförmåga är kopplad till tidigare 
trauma. Målet med behandling - förbättrad 
mentaliseringsförmåga och mer sammanhållen och 
reflekterande levnadshistoria. 

Harder 2012 Översiktsartikel med 
fallbeskrivning som 
illustration 

Affektreglering, 
metakognition, psykos 

Förslag på en modell för psykoterapi vid psykos. 
Integrerar anknytning och intersubjektivt tänkande 
med modern stödjande psykodynamisk terapi vid 
psykos. 

 
 
 
 

 

 

Studier angående ett integrerat synsätt på psykoterapeutisk behandling vid schizofreni 
Författare och år Typ av artikel/studie Behandling/ämne Resultat 

Margison 2005 Översiktsartikel med 
fallbeskrivning 

Cognitive analytic therapy 
och psykodynamisk 
interpersonell terapi 

Båda metoderna delar viktiga vägar att jobba med 
psykoser. Risk med integrering är att terapin blir 
för odifferentierad och att man tappar fokus. 

Alanen 2009 Sammanfattning av 
författarens långa 
kliniska erfarenhet 
och 
forskningsresultat 
inom ämnet 

Need-adapted treatment of 
schizofrenia 

Man bör studera orsaker och predisponerande 
faktorer till varje enskild persons psykos 
individuellt och planera behandlingen utifrån den 
kunskapen. 
PDT har utöver målen för KBT och 
psykoedukation målet att reaktivera den 
inkompletta inre utvecklingen i patientens 
personlighet och främja dess fortsatta utveckling. 

Garrett 2011 Översiktsartikel    PDT och KBT för 
psykoser 

KBT har tekniken att hjälpa till att reetablera 
kontakten mellan den psykotiska upplevelsen och 
det inre känslolivet. När det är gjort är det viktigt 
med det psykodynamiska perspektivet för att tolka 
den omedvetna meningen med symtomen. KBT 
terapeuter har mycket att lära av PDT och tvärtom 
för att kunna möta patientens behov bättre. 

 
 
 
 

 
 


