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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka erfarenheter hos psykoterapeuter inom psykiatrin av att 

bedriva KBT med patienter som samtidigt lever med kronisk och/eller allvarlig somatisk 

sjukdom. Detta utifrån frågeställningar om hur KBT-terapeuter beskriver hur samtidig 

allvarlig och/eller kronisk somatisk sjukdom påverkar det terapeutiska arbetet och hur 

terapeuterna förhåller sig till denna påverkan i relation till att genomföra terapin? 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex psykoterapeuter som alla hade KBT-

inriktning och arbetade inom psykiatrin. En tematisk analys gjordes sedan av intervjuerna och 

där framkom huvudteman som följsamhet, helhetssyn och organisatorisk påverkan. 

Följsamhet till patienternas behov av anpassning gällde allt från längden på sessionerna till 

möjligheten att pausa terapin under vissa perioder. Att ha en helhetssyn kunde innebära att 

psykoterapeuten klev utanför sitt expertområde för att samarbeta med den somatiska vården 

kring en patient, eller att patienten kunde ta rollen som expert kring den somatiska 

sjukdomen. Det kom även fram att yttre förutsättningar som den organisatoriska tillhörigheten 

påverkade hur terapeuten kan förhålla sig till patienter med samtidig psykisk och somatisk 

ohälsa. De informanter som tidigare arbetat inom somatisk vård beskrev att de använde denna 

erfarenhet som stöd medan de informanter som inte hade samma erfarenhet beskrev att detta 

var något de kunde sakna i dessa ärenden. Då många människor lever med allvarlig och/eller 

kronisk somatisk sjukdom samtidigt som de har behov av psykoterapi, är detta en aspekt av 

vården som är viktig att ha vetskap om. Vi kan konstatera att det finns en kunskapslucka att 

fylla om hur man i psykoterapi kan hantera och arbeta med samtidig psykiatrisk och somatisk 

problematik som vi är övertygade om skulle komma psykoterapeuter generellt till nytta, inte 

enbart de som arbetar inom psykiatrisk vård. 
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Inledning  
I våra arbeten inom cancervård respektive smärtrehabilitering möter vi människor som 

drabbats av allvarliga och/eller kroniska sjukdomar, sjukdomstillstånd som har det 

gemensamt att de kommer att vara närvarande i patienternas liv under en lång tid. Möjligheter 

till bot och lindring, sjukdomsförlopp, den drabbades anpassningsprocess och 

hanteringsstrategier varierar från individ till individ, men samtliga påverkas såväl fysiskt som 

psykiskt. Det är inte ovanligt att de patienter vi möter går eller kommer att gå i psykoterapi 

under tiden som de samtidigt bär på allvarlig och/eller kronisk sjukdom. En del erhåller sådan 

behandling på de kliniker där vi själva arbetar, andra, oftast, inom psykiatrin eller hos privata 

vårdgivare. I vilken utsträckning den somatiska ohälsan och dess konsekvenser kommit i 

fokus i den psykoterapeutiska behandlingen varierar naturligtvis utifrån den problemställning 

patienten sökt behandling för, och till vilken grad den somatiska problematiken utgör ett 

aktuellt problem. Att den komplexitet som kan uppstå vid samtidig psykisk och fysisk ohälsa 

även kan bidra till att psykoterapi avbryts har vi sett exempel på. Oavsett hur den somatiska 

ohälsan tar sig uttryck i psykoterapin så är det något som psykoterapeuten måste hantera och 

förhålla sig till.	   
 

Våra egna kliniska erfarenheter och patienters berättelser har gjort oss intresserade av att få ta 

del av psykoterapeuters erfarenheter av hur somatisk ohälsa i form av allvarlig och/eller 

kronisk sjukdom kan inverka på det psykoterapeutiska arbetet och hur psykoterapeuterna 

förhåller sig till detta. Vi har exempel på när psykoterapeuter avslutar terapin när patienten 

drabbats av cancer trots att patienten känt behov av att få fortsätta. Vi har också exempel på 

när psykoterapeuter väljer att fortsätta terapin med de ändrade målformuleringar och krav på 

anpassning som det medför. Utifrån detta vill vi nu ta chansen att fördjupa oss lite mer kring 

hur psykoterapeuter resonerar kring denna patientgrupp och deras förutsättningar i 

psykoterapin.  

Definition 

När det gäller begreppen allvarlig sjukdom och kronisk/långvarig sjukdom har vi valt att 

använda Socialstyrelsens definitioner: 
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Definition av allvarlig sjukdom 

1. Ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller en skada, baserat på verifierbara 

undersökningsfynd eller definitioner. Tillståndet ska ha adekvat varaktighet trots att behövliga 

insatser gjorts. 

Samt 

2. Mycket omfattande funktionsnedsättning. 

Eller 

3. Betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd med sannolik risk för 

omfattande försämring av funktion inom det närmsta året. 

Eller 

4. Efter lång tids sjukdom eller skada, fortsatt behov av omfattande och krävande behandling. 

Eller 

5. Betydande risk för mycket kraftig försämring inom 5 år (Socialstyrelsen 2014). 

Definition av kroniska sjukdomar 

Regeringskansliets definition i Nationell strategi lyder: ”[…] sådana sjukdomar som en 

person har under sin livstid eller under mycket lång tid. De vanligast förekommande kroniska 

sjukdomarna tillhör grupperna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar, 

lungsjukdomar såsom astma, allergi och KOL, psykiska sjukdomar inklusive 

beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar samt långvariga 

smärttillstånd” (Socialdepartementet, 2014). 

Prevalens 

Socialstyrelsen (2015) har i uppdrag att de närmaste åren utveckla och samordna vården för 

personer med kronisk sjukdom. Detta utifrån vårdstrukturella frågor som uppkommit bland 

annat ur förhållanden som att ökad livslängd i befolkningen även för med sig att man lever 

längre med sina kroniska sjukdomar. En utmaning i detta uppdrag säger man utgör samtidig 

psykisk ohälsa. I siffror talat uppskattas nästan hälften av befolkningen leva med en kronisk 

sjukdom (fysisk och psykisk), och 25% med mer än en (Socialdepartementet, 2014). Cirka 

20% uppskattas vid ett givet tillfälle leva med kronisk smärta av måttlig till allvarlig grad 

(SBU 2006), för att ge ett exempel på ett vanligt förekommande kroniskt tillstånd i 

befolkningen. 

	   

Att säga att fysisk och psykisk ohälsa kan påverka varandra, bidra till varandras uppkomst 

och vidmakthållande vågar vi påstå inte utgör någon ögonbrynshöjare i dagsläget. Den ökade 



 
 
3 

förekomsten av psykisk/psykiatrisk ohälsa, ofta i form av depressions- och ångesttillstånd har 

uppmärksammats exempelvis i en SBU-rapport inom området kronisk smärta (2006), och 

insatser för att förebygga och behandla den komplexa problematiken pågår genom den statliga 

rehabgarantin (Socialdepartementet, 2015).  
 

Mer tydligt i vilken mån det finns en ökad risk för psykopatologi vid kronisk somatisk 

sjukdom ville Härter (2007) undersöka, då man ansåg att det saknades forskning i frågan. En 

epidemiologisk studie, vari det ingick ett flertal olika kroniska diagnoser genomfördes. 

Resultaten visade på en signifikant ökad risk att vid kronisk sjukdom utveckla psykopatologi, 

i denna studie främst i form av ångeststörningar, affektiv- och somatoform problematik. 

Utifrån prevalenssiffror under de senaste 12 månaderna riskerade en av fyra i den friska 

jämförelsegruppen att utveckla psykiska störningar, medan nästan varannan i gruppen 

kroniskt sjuka riskerade detta (25% resp. 42,5%). Man såg även att risken att drabbas av 

psykopatologi ökade ytterligare om det fanns två eller fler kroniska sjukdomar. 

Livet med allvarlig och/eller kronisk sjukdom 

Våra erfarenheter av möten med människor som drabbats av allvarlig och/eller kronisk 

sjukdom säger oss att livet med sjukdom kan medföra stressorer inom flera livsområden. Vi 

får beskrivet för oss förluster av fysisk-, psykisk- och social funktion, sorgereaktioner, 

osäkerhet och rädsla vad gäller de framtida livsvillkoren. 
 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) visar i en studie att den förändring i livet som 

inträder med allvarlig kronisk sjukdom kan medföra upplevelse av ensamhet och utanförskap. 

Det kan uppstå en kamp för normalitet i livet som kommit att handla om ett pendlande mellan 

att lida av och uthärda sitt sjukdomstillstånd. I studien intervjuades tio personer med 

sjukdomar som cancer, lung-, njur-, reumatiska och neurologiska sjukdomar.  

 

I Söderberg, Lundman och Norbergs (2002) intervjustudie med tjugofem kvinnor drabbade av 

fibromyalgi får man ta del av en beskrivning av ständig trötthet, fatigue. En trötthet som 

skilde sig från den som en lika stor referensgrupp friska personer upplevde som en 

konsekvens av ansträngning och som man kan återhämta sig från genom vila. 

Gullacksen (1998) visar i sin forskning kring livsomställningsprocesser, i detta fall i samband 

långvarig smärta, att det kroniska tillståndet kan medföra känsla av stigmatisering med 

negativ inverkan på självbilden. Vidare framgår att den förändring som följer av kronisk 

sjukdom i många fall inte utgör en avgränsad, avslutad händelse i livet. Gullacksen beskriver 
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livsomställningen som processer som återkommer inom olika livsområden, på olika plan, och 

som inte har någon bestämd slutpunkt. Processer som kommer och går i cirkulära snarare än 

linjära förlopp, och därmed finns med under en längre tid i livet.  
 

Audulv, Asplund och Norberg (2012) visar i en longitudinell studie av hur hantering av 

kronisk sjukdom utvecklas liknande resonemang som Gullacksens, att det sker genom en 

pågående icke-fasspecifik process. I denna studie intervjuades 22 personer som levde med 

antingen hjärtsjukdom, reumatism, diabetes, mag-tarmsjukdom, multipel scleros eller 

njursjukdom. 

Anpassade behandlingsmanualer 

Kronisk trötthet (fatigue) är en vanlig och långvarig konsekvens av cancersjukdom och 

behandling. Ca en tredjedel av alla cancerpatienter beskriver att de är begränsade i sin vardag 

av fatigue (van der Lee & Garssen, 2012). Nedstämdhet/depression och ångest är också 

vanliga i efterförloppet av cancerbehandling (Foley, Baillie, Huxter & Price, 2010).  

Studier som provat olika format av KBT-behandling för patienter med cancer har visat att för 

att dessa patienter ska tillgodogöra sig och fullfölja behandlingsupplägget så behöver 

manualen anpassas till dessa patienters särskilda behov. Sessionerna kortades ner och 

hemuppgifter gjordes mindre omfattande i arbete med exempelvis MBKT 

(mindfullnessbaserad kognitiv terapi) då många av dessa patienter till följd av fatigue inte 

kunde tillgodogöra sig behandlingen om den genomfördes utifrån manualen (van der Lee & 

Garssen, 2012; Stafford, Foley, Judd et al., 2013). Även en studie där man behandlat insomnia 

hos cancerpatienter med KBT utmynnade i att man anpassade bl.a. sessionslängden för att 

bättre passa denna patientgrupp (Zhou, Partridge & Recklitis, 2016).  

Avbrutna terapier  

Utifrån egna erfarenheter och patientberättelser funderar vi om somatisk ohälsa kan medföra 

en komplexitet som bidrar till att psykoterapi inte fullföljs. Att identifiera faktorer associerade 

med terapiavbrott säger man i forskningen på området är en fråga av vikt att beakta utifrån 

uppskattade avhoppsfrekvenser på exempelvis 20% (Swift & Greenberg, 2012),  resp. 35% 

(Roos & Werbart, 2013). Utifrån studier, litteraturöversikter och metaanalyser från senare år 

på området kan vi inte utläsa att somatisk ohälsa i form av allvarlig och/eller kronisk sjukdom 

är en faktor som ingår i forskningen kring att förstå vad som bidrar till att psykoterapi vid 

psykiska/psykiatriska svårigheter inte fullföljs. 
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Forskningen på området psykoterapiavhopp har länge dominerats av studier kring 

klientfaktorer som orsaker till avhopp, till att man alltmer intresserar sig för terapeut-, 

relations- och processrelaterade faktorer (Roos & Werbart, 2013; Sharf, Primavera & Diener, 

2010; Haug, Nordgreen & Öst, 2016; Swift, Greenberg & Nezu, 2012), samt även 

organisatoriska faktorer för att förstå och förebygga de förhållanden som ligger bakom avbrott 

(Werbart, Andersson & Sandell, 2014). Avseende klientfaktorer menar Swift, Greenberg, 

Whipple och Kominiak (2012), att även om forskning visat att variabler som ålder, utbildning, 

ekonomisk status och psykiatrisk diagnos har betydelse för avhoppsfrekvens, ska patienters 

avbrytande av terapi förstås utifrån den enskildes beräkning av att satsningen ska 

kompenseras av utfallet. Det ska vara värt det med andra ord. Gällande terapeut-, relations- 

och processrelaterade faktorer återkommer betydelsen av styrkan i alliansen och 

terapeutkompetens (Haug et al., 2016, Roos & Werbart 2013). Terapins ramar kan förebygga 

avbrott genom exempelvis praktiskt stöd, förberedelser och överenskommelser innan 

terapistart, visar Roos och Werbart (2013) i en litteraturöversikt på området. Gällande 

organisatoriska aspekter har en studie visat att instabila organisationer kan medföra en fyra 

gånger högre risk att patienterna hoppar av terapin (Werbart et al., 2014). 
 

Som nämnts tidigare kan vi inte utifrån den litteratur vi tagit del av på området terapiavhopp 

se att somatisk ohälsa i form av allvarlig och/eller kronisk sjukdom ingår i de variabler man 

studerar för att förstå vad som bidrar till avhopp från psykoterapi. I de fall somatisk ohälsa 

nämns utgör det ett exklusionskriterium. Man har i litteraturöversikter och metaanalyser valt 

att inte inkludera studier som varit begränsade till att specifikt inrikta sig på somatisk sjukdom 

som diabetes, cancer (Roos & Werbart, 2013), hjärt-kärl problematik och viktkontroll (Swift 

& Greenberg, 2012). Studierna exkluderas av samma skäl som exempelvis 

beroendeproblematik och rättspsykiatri då dessa patientgrupper kräver behandling med 

specialistkunskaper på området och har sina egna specifika avbrottsproblem (Roos & 

Werbart, 2013), eller att man vill sortera ut medicinskt sjuka för att den grupp man 

undersöker ska representera den generella befolkningen i så stor utsträckning som möjligt 

(Hiller & Hans, 2013). Men om patienten inte i första hand söker för sina somatiska problem 

utan för psykiatriska, och allvarlig eller kronisk sjukdom samtidigt finns, är inte det faktorer 

som anges eller analyseras i den forskning vi tagit del av. I en studie lyfter man dock fram 

frågan hur man ska kategorisera patienter som avslutar psykoterapi för orsaker som sjukdom, 

transportsvårigheter etc. (Fernandez, Salem, Swift et al., 2015). 
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Syfte med studien 

Att undersöka KBT-terapeuters erfarenheter av att i den psykiatriska vården bedriva 

psykoterapi med patienter som samtidigt lever med kronisk och/eller allvarlig somatisk 

sjukdom. 
 

Frågeställningar 

• Hur beskriver KBT-terapeuter att samtidig allvarlig och/eller kronisk somatisk 

sjukdom påverkar det terapeutiska arbetet?  

• Hur förhåller sig KBT-terapeuter till den påverkan allvarlig och/eller kronisk sjukdom 

kan ha på möjligheten att genomföra och eventuellt tvingas avsluta terapin. 
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Metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade 

intervjuer och en induktiv tematisk analys då syftet med studien är att få ta del av 

informanternas kunskap och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Urval 

Respondenterna är leg. psykoterapeuter i KBT som arbetar inom psykiatrisk verksamhet. 

Detta urval gjordes att flera skäl. Utifrån ett intresse att höra hur psykoterapeuter som inte 

jobbar på en somatisk klinik tar sig an somatisk ohälsa. Vi ville också försöka göra urvalet 

något mer homogent då det är så litet att jämförelser mellan grupper inte är möjligt.  

Urvalet är ett bekvämlighetsurval där psykiatriska kliniker i norra regionen kontaktades och 

gav namn på psykoterapeuter som sedan kontaktades. 6 intervjuer gjordes då det är ett rimligt 

antal utifrån uppsatsens storlek. Vi är medvetna om att vi inte kommer att uppnå mättnad i 

materialet med så få intervjuer men vi ser detta som en möjlighet att få en inblick i området 

snarare än en uttömmande och generaliserbar undersökning.  

Deltagarna 

Tre kvinnor och tre män deltog som informanter. Ålder varierade mellan 44 och 66 år. Fem av 

informanterna är legitimerade psykoterapeuter i KBT med examensår mellan 2002 och 2010. 

En av informanterna hade gått psykoterapeututbildning steg två med kbt-inriktning och 

genomfört den kognitiva delen av utbildningen, men ej slutfört examen. Samtliga sex 

informanter är legitimerade psykologer. De är verksamma på psykiatriska kliniker inom 

landstinget i norra delarna av Sverige, på psykoterapimottagningar eller allmänpsykiatriska 

mottagningar.      

Insamlande av material 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer då vi vill ta del av informanternas egen kunskap och 

erfarenheter. Enlig Kvale och Brinkmann (2014) ger forskningsintervjun på ett bra sätt 

möjlighet för ny kunskap att uppstå i samspelet mellan intervjuare och informant. Valet att 

göra semistrukturerade intervjuer gjordes då denna intervjumetod kommer att ge mest 

relevant material för att kunna besvara studiens frågeställningar. Intervjuerna kommer att utgå 

från en intervjuguide med ett antal frågeområden/teman (bilaga 1), istället för detaljerade 

frågor då detta ger oss möjlighet att föra ett mer naturligt samtal med informanten och få ta 

del av hens erfarenheter i och reflektioner kring detta ämne utan att vi styr samtalet för 
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mycket. De förbestämda temana kommer dock att göra det enklare att få samma grund i alla 

intervjuer. Följdfrågorna kommer att bero på informanternas individuella svar och berättelser 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Kontakt med samtliga informanter togs via telefon. Efter muntlig information om studien 

tackade samtliga tillfrågade ja till att delta. Tid för intervju bokades in mellan 1-3 veckor efter 

det initiala telefonsamtalet varefter informationsbrev och redogörelse för definitioner av 

allvarlig och kronisk sjukdom skickades via mail (bilaga 2). Bokning av tid och plats gjordes 

efter informanternas önskemål.  Försök att erhålla informanter till studien gjordes vid ett par 

tillfällen genom kontakt med verksamhetschefer som erbjöd sig att vidareförmedla 

informationsbrevet om studien till de psykiatriska klinikernas kbt-terapeuter. Ingen hörde av 

sig till författarna med intresse om att delta i studien via den sökvägen.  

En intervju genomfördes på informantens arbetsplats, övriga via telefon då informanterna var 

spridda över norra regionen. Vid fem av intervjutillfällena befann sig informanterna på sina 

respektive arbetsplatser, och vid ett tillfälle befann sig informanten i sin hemmiljö. 

Intervjuerna genomfördes sedan utifrån en intervjuguide enligt ovan och tog 30-60 min, alla 

intervjuer genomfördes av samma person för att förutsättningarna skulle bli så likartade som 

möjligt. Två inspelningskällor nyttjades vid samtliga intervjuer för att säkerställa att inget 

intervjumaterial skulle gå förlorat på grund av tekniska problem. Vi började med att göra en 

pilot-intervju, som ingår i vårt material, för att testa våra teman och där vi även gav 

informanten möjlighet att kommentera upplägget på intervjuguiden och frågorna. Detta för att 

kunna ändra och lägga till sådant som varit otydligt eller som vi missat för att göra de följande 

intervjuerna mer relevanta. Revideringar gjordes i mycket liten omfattning. 

Efter ordagrann transkribering lyssnades inspelningarna igenom och jämfördes med 

utskrifterna för att säkerställa att dessa var korrekta. 

Analys 

Vi valde att göra en induktiv tematisk analys. Induktiv, eller bottom-up analys, innebär att de 

teman som identifieras hänger samman med det insamlade materialet och inte med någon i 

förväg bestämd teori. Kodningen sker utan en mall att utgå från, istället försöker man titta på 

materialet så förutsättningslöst som möjligt.  

Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och hitta mönster/teman i materialet 

som pekar på något väsentligt i materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Hur ofta 
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ett tema förekommer är inte viktigt, utan det är istället dess relevans för ämnet som är 

avgörande (Braun & Clarke, 2006). 

Vi började med att var för sig gå igenom materialet och markera sådant som vi uppfattade 

som intressant. Vi valde då att koda med ord som fanns i intervjuerna men om vi fick tankar 

eller idéer kring potentiella kategorier och teman så antecknade vi även dessa.  

Nästa steg var att tillsammans gå igenom våra koder och komma överens om vilka teman vi 

hittat. Vi började med att gruppera koderna utifrån hur vi hade namngett dem och diskuterade 

oss sedan fram till samlingsnamn för grupperna. Dessa grupper eller underteman fördes sedan 

samman under mer abstrakta större teman utifrån hur vi uppfattade att de hörde samma.  

Utifrån de teman vi fann gick vi sedan igenom texten ytterligare en gång för att söka sådant 

material som vi eventuellt missat i de tidigare genomläsningarna. Vi tittade också igenom de 

koder som inte föll in under något tema för att se om vi missat något. Under hela processen 

var vi öppna för att flytta koder, gruppera om, skapa nya undergrupper och byta namn på 

teman utifrån nya tankar och infallsvinklar som vi arbetade fram tillsammans med handledare. 

När vi kände oss klara med texten och tematiseringen la vi till de citat som på ett bra sätt 

illustrerade de olika teman vi funnit. Dessa citat fick fiktiva namn, för att se vem som sagt 

vad, detta för att öka transparens i materialet. 

Etik 

Vi informerade skriftligt och muntligt de tillfrågade kring syftet med uppsatsen, hur intervjun 

genomförs och att deltagande är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Vi kommer att avidentifiera all information kring informanterna i största möjliga mån så att 

enskilda personer inte ska kunna identifieras. Materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte har åtkomst. 

Deltagarna informerades om att materialet endast kommer att användas till vår uppsats. I 

genomförandandet av studien följer vi rekommendationerna i skriften God Forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011) gällande de forskningsetiska riktlinjerna kring informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialiteskrav och nyttjandekrav. 
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Resultat 

Den tematiska innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i tre huvudteman; följsamhet, 

helhetssyn samt organisatorisk påverkan. Dessa redovisas tillsammans med de underteman vi 

arbetade fram i tabell 1, nedan.  
 

Tabell 1: Teman och underteman utifrån den tematiska analysen. 

Teman Underteman 

Följsamhet Anpassning av behandlingens ramar 

Anpassning av kravnivåer och målsättningar 

Anpassning av tidsram och schemaläggning 

När det är svårt att anpassa 

Motivation hos patienten 

Helhetssyn Att som icke-vetande terapeut ge patienten expertrollen 

Att vara nära i det svåra 

Organisatorisk påverkan Arbetssituation 

Arbetsmetod 

Samarbete över klinikgränser  

 

Följsamhet 

Hos informanterna framgår en uttalad strävan att vara följsamma till patientens förutsättningar 

och behov i genomförandet av psykoterapin. Detta gäller alla patienter men kan bli särskilt 

värdefullt för patienter med allvarlig eller kronisk somatisk sjukdom då deras 

förmåga/möjligheter? att anpassa sig till ramar och målsättningar kan vara begränsad. 

Informanterna beskriver att dessa anpassningar många gånger är en förutsättning för att 

psykoterapin ska vara möjlig att genomföra. 

Anpassning av behandlingens ramar  

Ramar och praktiskt utförande anpassas till den fysiska, psykiska och kognitiva 

funktionspåverkan som sjukdom kan innebära i form av exempelvis trötthet, smärta och 

minnessvårigheter. Sessionslängden kan kortas av, samtalen kan utföras liggandes eller 
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gåendes, man kan samtala via telefon, inte ge hemuppgifter utan förlägga det arbetet i 

terapirummet, man får ta återbud och brister i kontinuitet med i beräkningen. 

Och då brukar jag fråga om det är något jag kan göra för att underlätta för 

individen ifråga. Som någon som hade en allvarlig åkomma i ett ben, som 

var klart smärtpåverkad i sitt beteende.... och ja en stol skulle ju kunna 

hjälpa till. (Erik) 

Anpassning av kravnivåer och målsättningar	   

Ett flertal av informanterna beskriver att de kan behöva anpassa kravnivåer och målsättningar 

med terapin utifrån den somatiska sjukdomens inverkan. Genom anpassningen ökar 

patientens möjligheter att fullfölja terapin och uppnå de realitetsanpassade målen. 

Givetvis så påverkar somatisk sjukdom ganska mycket. Du behöver ta det i 

beräkningen så man inte...så man inte tänker att man ska jobba med nån 

slags förändring som kanske den somatiska sjukdomen kanske helt enkelt 

förhindrar. (Anders) 

Att förändra eller justera målen under pågående terapi om det exempelvis visar sig att behov 

finns av ökat fokus på den somatiska sjukdomen är något flera informanter beskriver sig vara 

flexibla i, och att man tycker det är det mest adekvata att göra. 

Men jag tycker terapeuten ska vara följsam i det och inte störas så mycket 

av att kanske ändra fokus. 

Men om du som terapeut inte...bara håller dig till den tidigare 

målformuleringen så tror jag det kan finnas brister i alliansen. (Anna) 

Exempel ges på medvetenhet om att den anpassning som görs inte är tillfällig, utan att 

funktionspåverkan kan vara långvarig. Patienter kan t.ex. behöva föra anteckningar eller 

fotografera uppgifter man gjort tillsammans som stöd vid kognitiv funktionspåverkan. 

Ja, man måste sänka ribban och tillföra stöd... att det blir så, går inte att 

förändra. Måste till stöd, blir som ett habiliteringsarbete som måste till. 

(Karin) 

Följsamhet till patientens behov utifrån den somatiska sjukdomens inverkan beskrivs inte 

endast handla om att vara flexibel utifrån vad som kommer upp under terapin, utan även att 

planera inför hur man gemensamt ska hantera situationen om försämringstillstånd i 
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sjukdomen inträffar. Att ha beredskap för sådana situationer kan göra att det inte tar lika 

mycket tid från terapiprocessen när de väl dyker upp, utan de kan istället ses som en del av 

arbetet. 

Man kan ju ha en tanke att det kan hända, utifrån den här bakgrunden är 

det nog möjligt att det kan bli det här... och att då prata igenom "om nu det 

här inträffar i förhålllande till det här, vad ska vi då göra, hur ska vi 

tänka?" Så det inte blir oj, vad ska vi göra? (Erik) 

Anpassning av tidsram och schemaläggning 

Såvida somatisk sjukdom inte förhindrat att psykoterapi kunnat påbörjas har de intervjuade 

terapeuterna inga erfarenheter av att de avbrutit en pågående terapi av den anledningen. 

Istället har man infört pauser och uppehåll av skäl som stressfylld väntan på 

undersökningsresultat, behandling eller inläggning på somatisk klinik. Att pausa istället för att 

föreslå att terapin ska avbrytas beskrivs som ett medvetet ställningstagande då man uppfattar 

det som en åtgärd som möjliggör för patienten att erhålla den vård hen behöver.  

Där har jag pausat på grund av att hen har legat inne länge, men när hen 

har blivit färdigbehandlad och är på banan igen… och då gått kanske flera 

månader då får man ju göra en ny orienteringsfas i behandlingen, men hur 

andra terapeuter gör har jag ingen aning om. (Anna) 

Även betänketid inför när det kan vara läge att starta upp en terapi beskrivs kunna ges. Att 

skjuta upp starten av en terapi kan vara avgörande för om den blir möjlig för patienten att 

genomföra eller ej. 

De måste reda ut hur de vill göra, de kan ha annan behandling inom soma 

som också behöver bli klar tycker de, och det tycker jag också. De är på 

vänt. (Erik) 

Terapeuten kan bedöma att kontakten bör upprätthållas trots paus i terapin då det finns 

specifika sårbarheter. 

Till exempel vid övergivenhetsproblematik då kan det bli väldigt viktigt vad 

man gör, exempelvis hälsar på dem på somatisk klinik, att signalera att man 

finns kvar. (Karin) 
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När det är svårt att anpassa 

Ibland hamnar terapin i en form av moment 22, där den somatiska och psykologiska 

problematiken förstärker varandra och därigenom blir svårare att behandla. Här kan det krävas 

kreativitet och även tid för att nå en fungerande behandling.  

Ja, jag tänker jag har en patient nu som både har svår smärta och djup 

depression och har då också utvecklat nån sorts utmattningssyndrom, vilket 

blir svårt eftersom vi vid depression jobbar med beteendeaktivering och så 

har man smärtan. (Eva) 

Motivation 

Några av terapeuterna beskriver hur patienternas motivation till psykoterapin kan öka eller 

minska när patienten drabbas av allvarlig eller kronisk somatisk sjukdom. Även här är 

följsamhet viktigt då motivationen ibland kan motverka fysiska begränsningar, likväl som 

bristande motivation kan göra det svårt eller omöjligt att genomföra en terapi. 

Och en del kan istället ha att de har haft en allvarlig fysisk sjukdom och har 

kommit hit och är väldigt fokuserade att göra nåt åt sin livssituation och då 

kan ju psykoterapin gå mycket fortare också än den skulle ha kunnat gått. 

(Erik) 

Ja… till viss del ändå motivationen kan påverka… om man har ett svårt.. en 

svår eller kronisk somatisk sjukdom så tycker jag ibland att då … en del 

verkar tycka att då är inte lite ångest så farligt.. lite åt det hållet. (Karl) 

 

Helhetssyn 

Samtliga informanter beskriver det värdefulla i att förstå psykoterapipatienterna ur ett 

helhetsperspektiv. Att vara öppen för att man som terapeut inte har alla svar och att det finns 

mycket som kan påverka psykoterapiprocessen. Kännedomen om den somatiska ohälsan, 

förståelsen och bekräftandet av denna är viktigt för psykoterapiprocessen oavsett i vilken 

utsträckning sjukdomstillståndet och dess konsekvenser utgör fokus i behandlingen. 

Ja annars kör man ju över dem, man krymper dem, det är ju en del av den 

människans liv. Men jag kan ju ha en avgränsad problematik, ”nu ska vi 

jobba med din panikångest”. (Karin) 
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Att som icke-vetande terapeut ge patienten expertrollen 

Kunskap om allvarliga och/eller kroniska sjukdomar ligger utanför terapeuternas 

professionella expertisområde. Ingen av informanterna beskriver att detta hindrar dem från att 

samtala med klienten om innebörden och konsekvenserna av att leva med denna ohälsa. 

Utrymme kan ges till klienten att förmedla kunskap om själva sjukdomstillståndet. Den 

tilldelas på så vis en expertroll i sammanhanget och hjälper terapeuten nå en helhetsförståelse. 

Nä det känner jag inte, behöver inte vara kunnig, vi kan undersöka 

tillsammans, jag behöver inte vara ett uppslagsverk. Det kan jag uppskatta 

ganska mycket för när man jobbar med ångest och depression antas jag 

veta, svårt att inta en icke-vetande hållning. Kring sånt här kan jag ju göra 

det. Det känns befriande på ett sätt, att patienten kan veta mer om saker och 

får berätta för mig och så. (Karin) 

Att inte veta exakt hur det förhåller sig med eventuella samband mellan det somatiska och 

psykologiska/psykiatriska beskrivs inte utgöra hinder för resonemang om hur samtidig 

psykiatrisk och somatisk problematik kan bidra till patientens problematik. 

Så man behöver inte hålla på att hitta orsak-verkan utan mer en komplexitet 

som samverkar till det beteende eller den svårighet som finns. (Erik) 

Att vara nära i det svåra 

Informanterna uttrycker att det har betydelse för det psykoterapeutiska arbetet om man håller 

distans eller kan vara nära patienten i de existentiellt svåra upplevelser som den somatiska 

problematiken kan medföra. 

För det är ju alliansbyggandet i att kunna vara någon nära som möjligheter 

till förändring sker. (Erik) 

Det framgår även att detta kan utgöra en personlig utmaning som man förväntas klara av. Att 

kunna förhålla sig till sjukdom och död på samma sätt som till ångest och depression. 

Det kräver ju något av en själv att man vågar gå nära de här frågorna. Jag 

måste veta hur jag förhåller mig till döden på ett vis om jag ska vara och 

tampas i det där. Vi har inte lyft det här, att man tar för givet att man ska 

fixa sjukdom. Men det kanske vi inte gör. (Karin) 

Hos informanterna framgick erfarenhet av att det hos många patienter som har en somatisk 

sjukdom finns ett uttryckligt behov av att denna problematik uppmärksammas, och även att 
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den ska utgöra fokus i behandlingen då de kan ha remitterats till psykiatrin utifrån 

sjukdomens konsekvenser. Erfarenheter finns dock även av att patienterna inte vill gå in i 

eller dela sina erfarenheter av exempelvis sorg och skam som sjukdomen medfört med 

terapeuten. 

Men om det är ganska färskt är det väl mer känslosamt, det är lite svårare. 

Jag kan tycka en del x-patienter jag haft där man har fått dra ut och det var 

väl att det var ett privat område och lite intimt så, skämmigt. (Karl) 

 

Organisatorisk påverkan 

Informanterna beskriver på olika sätt hur yttre omständigheter kan påverka deras möjlighet 

och villighet att ta sig an en patient i terapi. Det kan vara allt från att en viss typ av patienter 

inte når så “långt in” i organisationen som till de specialiserade teamen eller att man pga av 

tidsbrist inte har möjlighet att göra de anpassningar, till exempel i form av hembesök, som 

skulle behövas för att patienten ska kunna genomföra en terapi.  

Arbetssituation 

Flera av terapeuterna beskriver att de ibland avgränsas av den organisation (landstinget, 

psykiatrin, teamet) som de jobbar i när det gäller vilka patienter de träffar. Vilka patienter 

som tas emot beror bland annat på hur specialiserad kliniken är, vilka som remitteras dit och 

vilka som bedöms kunna tillgodogöra sig behandlingen. När det finns en somatisk såväl som 

psykiatrisk problematik blir det mer ofta en diskussion kring var patienten hör hemma. Att ta 

sig an patienter med flera diagnoser leder ofta till mer arbete och längre kontakter vilket inte 

alltid går ihop med produktivitetsmål. 

…och att vi ska producera. Sådant kan spela roll för hur man väljer att 

göra, om man har det för pressat blir det mer pressat om man har mer man 

måste ta hänsyn till. Det kan … vid samarbete att då har ingen tid och det 

kan man känna är en risk för personer då det är mer sammansatt så. Och 

rehabprocesser, om man ser att man måste kliva in i den då kanske man 

inte tar det. (Karin) 
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Arbetsmetod 

Att jobba utifrån en specifik metod, till exempel PE, Prolonged Exposure, kan göra det svårt 

att tillmötesgå patientens behov av kortare terapisessioner eller längre uppehåll mellan 

sessionerna.  

När vi är inne på det så är PE den som är svårast där man ju behöver 

exponeras och gå med i obehaget, medan i de flesta andra behandlingar 

kan man ju, man kan ju liksom träffas två korta stunder i veckan, eller man 

kan…(Eva) 

Det finns en tanke hos flera av terapeuterna att gränssättningen spelar större roll för andra, 

både individer och team/kliniker, än för dem själva. De kan gärna tänka sig att i större 

utsträckning ta sig an patienter med både psykisk och somatisk sjukdom. Det finns en 

öppenhet hos terapeuterna att ta sig an patienter med både psykisk och somatisk sjukdom, 

men de uppfattar att det finns en variation i detta förhållningssätt bland medarbetare. 

Jag har ju jobbat jättemycket på somatiska avdelningar också, och jobbat 

på hälsocentral så jag är inte så främmande för det och även kanske rodda 

i övriga kontakter med sina somatiska läkare. En del psykologer de tycker 

att det är jobbigt alltså att det stör psykoterapiprocessen. Men jag tycker 

jag kan göra det, det stör inte mig. (Anna) 

Samarbete över klinikgränserna 

Det finns även exempel på när terapeuterna jobbar över klinik- och professionsgränserna för 

att underlätta för patienter med både somatisk och psykiatrisk problematik.  

... det var ingen annan som mötte upp. Så vi gick ihop, vi hade ganska 

mycket möten jag och doktorn och doktorn på det somatiska som hade möte 

tillsammans. (Karin) 

Som psykoterapeut kan man då lätt hamna utanför sitt eget kunskapsområde men flera av 

informanterna beskriver att det kan vara nog så viktiga saker att hjälpa patienten med och på 

så sätt möjliggöra fortsatt terapi. 

nån måste ju ta hand om ångesten och deppigheten och det gör man ju inte 

på somasidan det finns ju inte behandlare eller terapeuter...nä så där tycker 

jag att vi har ett ansvar ändå. (Anna) 
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Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka KBT-terapeuters erfarenheter av att i den psykiatriska 

vården bedriva psykoterapi med patienter som samtidigt lever med kronisk och/eller allvarlig 

somatisk sjukdom. I litteraturen var det svårt att hitta forskning med direkt anknytning till 

detta ämne, vilket gjorde att vi istället använt oss av och hänvisat till forskningsområden som 

på ett eller annat sätt är relevanta för våra frågeställningar.  

 

I resultatdelen får vi ta del av informanternas erfarenheter av hur allvarlig och/eller kronisk 

sjukdom kan påverka det psykoterapeutiska arbetet. Det beskrivs en följsamhet till de behov 

av anpassning av terapin som denna patientgrupp kan vara i behov av, utifrån den 

funktionspåverkan och de stressorer som kan följa med den somatiska problematiken. Man är 

flexibel vad gäller ramar, justering av kravnivåer och revidering av målsättningar som 

möjliggör för patienten att fullfölja terapin. Vidare eftersträvar man en öppenhet inför och 

helhetssyn på patienten och dess problematik där patienten kan få inta expertrollen och 

beskriva sin sjukdom. Man samarbetar med andra kliniker utifrån ärendets bredd och 

undviker inte de svåra existentiella frågor som den somatiska sjukdomen kan väcka. 
 

Informanterna ger exempel på att allvarlig och/eller kronisk sjukdom kan inverka på 

motivationen för psykoterapi genom att bidra till att både öka eller minska densamma. De 

beskriver även hur somatisk sjukdom kan medföra svårigheter att utföra den 

behandlingsmetod som rekommenderas för de psykiatriska symtomen, då den terapeutiska 

behandlingen väsentligt kan öka besvärsgraden av det somatiska tillståndet, som i sin tur 

återigen belastar den psykiska ohälsan.  

 

Det tycks vara svårare att behovsanpassa psykoterapin om behandlingsmetodens utförande 

inte tillåter några eller tillräckligt stora justeringar för att få avsedd effekt. Att detta skulle 

innebära att samtidigt somatiskt sjuka riskerar att inte kunna genomföra sådana behandlingar 

just utifrån somatiska aspekter är dock svårt att spekulera i. Somatisk ohälsa tycks inte per 

automatik behöva inverka på ett problematiskt eller hindrande vis när man ska genomgå 

psykoterapi, men utifrån resultaten i denna studie uppfattar vi att det är viktigt att som 

terapeut beakta denna form av ohälsa när man gör sin bedömning och behandlingsplanering. 

Att man som terapeut är följsam till sina patienter och deras behov utifrån somatisk sjukdom 

nämner flera informanter som mer eller mindre självklart. De tycker inte att det är någon 

skillnad på att behöva göra anpassningar till sjukdoms inverkan på det terapeutiska arbetet, 
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jämfört med om det gällde andra typer av omständigheter att ta hänsyn till. Kanske är det så. 

Utifrån ovanstående redogörelse av den, ur våra ögon, mångfacetterade anpassning och 

hantering som kan krävas av terapeuten då den psykiatriska patienten samtidigt har allvarlig 

och/eller kronisk somatisk sjukdom, uppfattar vi dock en del aspekter av vikt att diskutera. 
 

De ställningstaganden terapeuten inom psykiatrin behöver göra avseende vad det är man ska 

behandla och hur, när patienten har en samtidig allvarlig och/eller kronisk sjukdom, kan vara 

komplexa. Det kan innebära många utmaningar särskilt som besluten till stor del ligger på den 

enskilde terapeuten. Studier har visat att patienter som har eller har haft cancer behöver få sin 

behandling anpassad för att klara av att genomföra exempelvis MBKT (van der Lee & 

Garssen, 2012; Stafford, Foley, Judd et al., 2013) eller KBT för insomnia (Zhou, Patridge & 

Recklitis, 2016). Det känns inte långsökt att anta att detta även gäller andra allvarliga 

och/eller kroniska somatiska sjukdomar.  

 

Terapeuten förväntas förhålla sig till ett kunskapsområde som inte ingår i grundutbildningen 

för de flesta psykoterapeuter, och utgår i sina behandlingsrelaterade ställningstaganden från 

tidigare professionella, men även personliga erfarenheter. Har terapeuten en tilltro till sin egen 

förmåga att hantera ett ärende där det förekommer somatisk sjukdom som kan inverka på 

behandlingen, och det organisatoriskt inte finns något som begränsar, kan hen känna en frihet 

och tillfredsställelse i arbetet. Om terapeuten däremot upplever sig oerfaren och okunnig 

kring patientens somatiska sjukdomstillstånd, men utifrån organisatoriska krav måste hantera 

ärendet, tror vi det finns ökad risk för upplevelse av osäkerhet, ensamhet och frustration. I det 

läget kan det istället kännas oetiskt och inte professionellt att erbjuda psykoterapi.  

 

Organisatoriska gränsdragningar kan här vara på gott och ont, både för den enskilde 

terapeuten och säkert också för den somatiskt sjuke patienten som kommer till psykiatrin för 

psykoterapi. Sett till informanternas geografiska spridning och vilken typ av ärenden de 

refererar till i sina svar, uppfattar vi en tendens att det på mindre orter förväntas att man ska 

hantera en stor spridning i behandlingsärenden, utifrån dels lokal avsaknad av 

specialistkliniker att remittera till, dels utifrån att den egna kliniken inte är indelad 

organisatoriskt utifrån psykiatriska specialistområden. De informanter som arbetade på 

mindre kliniker hade en större beredskap för att ta sig an sådant som låg utanför deras 

omedelbara kunskapsområde. Gränsdragningar genom ökad specialisering inom kliniker och i 

förhållande till andra kliniker, kanske också i kombination med specificerade 
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produktionskrav, tänker vi för den allvarligt och/eller kroniskt sjuke patienten kan innebära en 

risk att hamna mellan stolarna, trots att man har nära till specialiserad psykiatrisk vård på en 

större ort. 
 

Såvida inte terapeuterna bedömt att psykoterapi inte kan startas upp utifrån att allvarlig 

och/eller somatisk sjukdom medför praktiska, kognitiva hinder eller att andra vårdrelaterade 

behov måste prioriteras, beskriver ingen av dem erfarenhet av att pågående psykoterapi på 

deras initiativ avbrutits med hänvisning till den somatiska sjukdomen. I de situationer då 

sjukdomen utgjort ett praktiskt hinder, eller försvårat för patienten att kunna ha fokus på 

terapiarbetet, har man istället för att föreslå en avslutning av kontakten gjort ett uppehåll, och 

väntat på patienten medan den genomgår behandling eller funderar över var fokus och energi 

ska ligga i rådande situation. Att man är beredd att anpassa kravnivåer och målsättningar, 

tillsammans med patienten diskutera gällande ramar för terapin och generellt vara följsam till 

patientens behov, så som våra informanter berättar för oss att de gör, tycks gynna samarbete 

och vidmakthållande av alliansen. I litteratur vi tagit del av framhålls alliansen betydelse för 

fullföljandet av en terapi (Haug et al 2016; Roos & Werbart, 2013).  Utifrån våra resultat 

uppfattar vi därmed följsamhet till de förutsättningar som den somatiska sjukdomen ger till 

terapiprocessen som en relationell och processrelaterad faktor av vikt ur ett alliansperspektiv, 

och något som terapeuten medvetet kan använda sig av för att upprätta och vidmakthålla 

denna. 

 

Även om inte informanterna i denna studie avbrutit pågående terapier utifrån allvarlig 

och/eller kronisk sjukdom, undrar vi om det ändå inte, generellt sett, är en relevant fråga att 

ställa, om denna somatiska problematik kan medföra en komplexitet till det terapeutiska 

arbetet som innebär ökad risk för terapiavbrott. Vanliga psykosociala och emotionella 

stressorer vid allvarlig och/eller kronisk sjukdom som vi tidigare beskrivit i bakgrunden, 

exempelvis återkommande krav på anpassning till sjukdomen och dess konsekvenser, 

upplevelse av stigmatisering, låg självkänsla (Gullacksen, 1998) och ständig trötthet 

(Söderberg, Lundman & Norberg, 2002), tänker vi utgör sårbarhetsfaktorer i de processer som 

kan leda fram till avbrytande av terapi.  
 

Sammanfattningsvis visar den intervjustudie vi gjort om KBT-terapeuters erfarenhet av att 

bedriva terapi med patienter med samtidig allvarlig och/eller kronisk somatisk sjukdom att 

terapin är avhängig följsamhet till patientens somatiska förutsättningar, samt terapeutens 
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förmåga och strävan efter helhetssyn på patientens situation. Vidare tyder resultaten på att 

sjukvårdens organisatoriska uppdelning av psykiatrisk och somatisk vård och även 

uppdelning i mer specialiserad psykiatrisk vård kan medföra stora utmaningar för terapeuten 

när patienten som kommer för psykoterapeutisk behandling även lever med somatisk 

sjukdom. 

Metoddiskussion 

I studien användes kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer i syfte att inhämta 

informanters erfarenheter med utgångspunkt ur angivna frågeställningar. Då 

informantgruppen bestod av sex personer och utgjordes av ett bekvämlighetsurval är 

generaliserbarheten av studiens resultat låg och avser inte representera populationen i stort, 

utan ska istället ses som en första inblick i ett ämne som inte är så väl beforskat. Båda 

författarna arbetar inom somatiska kliniker med de patientkategorier, allvarligt och/eller 

kroniskt sjuka, som är i fokus i föreliggande arbete. Vi är medvetna om att detta medför risk 

att erfarenheter och förutfattade meningar inom området påverkar upplägg och genomförande 

av studien. Informanternas rika erfarenheter talar dock för giltighet i studiens resultat, även 

om det inte är generaliserbart. Beskrivning av urval och analysarbete samt att belysa 

resultaten/informanternas erfarenheter med hjälp av citat ökar möjligheterna att bedöma 

studiens giltighet. Att kodning och analysarbete genomfördes både enskilt, tillsammans och i 

samarbete med handledare stärker metodens trovärdighet. 

En avgränsning av somatisk sjukdom gjordes i syfte och frågeställningar till diagnosticerade 

allvarliga och/eller kroniska sjukdomar med motiveringen att tydliggöra vilken typ av ohälsa 

och sjukdomar som låg i fokus, extra tydliga var vi med att det inte var området psykosomatik 

eller psykogent betingad kroppslig ohälsa som det handlade om. Ej heller att intervjuerna 

handlade om huruvida psykoterapierna bidrog till bot eller symtomlindrande av de somatiska 

sjukdomarna. En annan aspekt på avgränsningen är att allvarligt och/eller somatiskt sjuka 

människor oftast står i kontakt med hälsocentralen eller andra specialistkliniker för 

behandling av sina sjukdomar, vilket skulle kunna inverka på terapeutens val av 

förhållningssätt till de somatiska besvären.  
 

Valet av en informantgrupp från psykiatrin kom sig av en nyfikenhet kring hur det kan vara 

att med behandlingsfokus på psykiatrisk symtomatologi möta en patient som samtidigt lever 

med allvarlig och/eller kronisk sjukdom. Vi tänkte att dessa terapeuters erfarenheter kan skilja 

sig från erfarenheter hos psykoterapeuter inom somatiska kliniker där frågeställningen till 

terapeuten från start kan röra sig om acceptansarbete kring den somatiska sjukdomen och där 
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annan behandling av sjukdomen sker parallellt. Vi har funnit ytterst lite litteratur med fokus 

just på psykoterapeuter inom psykiatrin och deras erfarenheter av somatisk sjukdom i det 

psykoterapeutiska arbetet och därför känns valet av informanter intressant. 

Informanterna var spridda geografiskt, tillhörde olika landsting och arbetade med olika typer 

av psykiatrisk problematik/diagnosgrupper och olika behandlingsmetoder.  
 

Enlig Kvale och Brinkmann (2014) ger forskningsintervjun på ett bra sätt möjlighet för ny 

kunskap att uppstå i samspelet mellan intervjuare och informant. Vi uppfattade att detta 

visade sig i intervjuerna då flera informanter uttryckte att ämnet vi skulle prata om var svårt, 

att det inte var något man aktivt tänkte så ofta på, att de uppfattade att de hade lite erfarenhet 

av patienter med allvarlig och/eller kronisk sjukdom och därför kanske inte skulle ha något 

väsentligt att bidra med till studien. Under intervjuns gång drog man sig dock till minnes ett 

flertal exempel som rymde erfarenheter relevanta för våra frågeställningar. Utifrån denna 

intervjuerfarenhet hade det varit intressant att göra uppföljande intervjuer ett par månader 

senare med samma informanter för att om möjligt få ta del av ytterligare reflektioner. Att få 

undersöka dessa frågeställningar utifrån ett patientperspektiv skulle också bidra till värdefull 

information på området.  

Slutsatser/Rekommendationer 

Det finns en stor grupp patienter inom psykiatrin som samtidigt lever med allvarlig och/eller 

kronisk somatisk sjukdom. Utifrån vad vi förstått av våra informanter saknas idag tydlighet 

kring hur denna problematik kan hanteras. Detta gör att den enskilde terapeuten många gånger 

står ensam med beslut kring till exempel anpassning av behandlingen vilket i sin tur kan 

innebära väldigt olika behandlingsupplägg beroende på terapeutens tidigare erfarenhet av att 

möta somatisk sjukdom.  

 

Har vi då lyckats besvara våra frågeställningar?  

Till viss det har vi det: vi har fått en inblick i hur terapeuterna beskriver att allvarlig och/eller 

kronisk sjukdom påverkar det terapeutiska arbetet och även hur de förhåller sig till detta.  

Vi har uppfattat det område vi studerat som tämligen ouppmärksammat i litteratur och 

forskning. Det finns en kunskapslucka att fylla om hur man i psykoterapi kan hantera och 

arbeta med samtidig psykiatrisk och somatisk problematik som vi är övertygade om skulle 

komma psykoterapeuter generellt till nytta, inte enbart de som arbetar inom psykiatrisk vård. 

Avseende terapiavbrott vore det ur forskningssynpunkt intressant om man, inte bara närmare 

studerade den grupp där avbrytande av terapi tydligt sker utifrån somatisk sjukdom, utan även 
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studerade avbrutna terapier överlag utifrån perspektivet om förekomst av samtidig psykiatrisk 

och somatisk sjukdom ökar avbrottsfrekvensen och i så fall varför. Vi tänker alltså att 

förekomst av allvarlig och/eller kronisk sjukdom utgör data som ska ingå i detta 

forskningsfält, precis som övriga patientdata man registrerar. Somatisk sjukdom innefattar en 

stor bredd och variation som forskningsmässigt naturligtvis är problematisk att hantera, men 

det bör inte hindra att man tittar närmare på ämnet. 
  
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under de kommande åren ta fram en plan hur man ska 

utveckla vården för personer med kronisk sjukdom. En särskild utmaning är att även se till 

den samtidiga psykiska ohälsan. Vi ser fram emot att får ta del av detta arbete då det 

förhoppningsvis kommer att innehålla material som är relevant utifrån psykoterapeutisk 

synpunkt. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide för examensarbete om 

Allvarlig och kronisk somatisk sjukdoms påverkan på det 

psykoterapeutiska arbetet: 

Tala om vem jag är, vad studien handlar om och hur intervjun kommer gå till. 

 

• Del 1: Om anamnestagande 

• Del 2: Om terapiprocessen 

• Del 3: Om utfall etc 

                                

Ålder: …………………………………………………………………………………... 

Grundutbildning: ……………………………………………………………………….. 

År som leg. psykoterapeut: ……………………………………………………………… 

År på nuvarande arbetsplats: …………………………………………………………….. 

 

 

Del 1: 

1. Vilken information om somatisk ohälsa efterfrågar du hos nya patienter? 
 

2. Vilka, om några, andra källor än patienten själv använder du dig av för 
informationsinhämtning kring patientens somatiska hälsa? 
 

3. Om patienten har en allvarlig och/eller kronisk somatisk sjukdom, hur följer du upp 
denna information?  
 

4. Ställer du frågor om hur detta inverkar på patientens liv i dagsläget? 

 

Del 2: 

1. Har du erfarenhet av att terapiprocessen kan påverkas av att patienten har en allvarlig 
och/eller kronisk somatisk sjukdom? 

Om ja: 

2. Vilka delar av terapiprocessen, mer specifikt, har du erfarenhet av att det kan påverka? 
Ge gärna exempel. 

 
 

3. På vilket sätt? 
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4. Om sjukdom tillkommer eller förvärras under pågående terapi, blir det annorlunda än 
om sjukdom funnits från början? 

 
 

5. Kan allvarlig och/eller kronisk sjukdom påverka huruvida du påbörjar terapi eller ej? 
 
 

6. Kan allvarlig och/eller kronisk sjukdom påverka huruvida du pausar terapi eller ej? 
 
 

7. Kan allvarlig och/eller kronisk sjukdom påverka huruvida du avslutar terapi eller ej? 
 
 

8. Är det något som du som terapeut behöver ta särskild hänsyn till vid bedrivande av 
psykoterapi när det gäller patienter med allvarlig och/eller kronisk somatisk sjukdom? 

 
 

Del 3: 

1. Har du varit med om att utfallet av terapin påverkas av att patienten har en allvarlig 
och/eller kronisk somatisk sjukdom? 

 

2. Om ja, i så fall hur? 
 
 

3. Vad tror du i så fall att det berodde på? 
 
 

4. Kan du berätta om något konkret fall där du tycker att detta blev tydligt? 
 
 

5. Är det något ytterligare du vill berätta kring denna patientgrupp som du tycker är 
väsentligt för oss att veta? 
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Bilaga 2 

Deltagarinformation för examensarbete om 
 

Allvarlig eller kronisk somatisk sjukdoms påverkan på det 
psykoterapeutiska arbetet. 

 
Att en person som går i psykoterapi drabbas av eller redan lider av en allvarlig eller kronisk 
somatisk sjukdom är inte helt ovanligt. Det vi funderar på är hur detta påverkar det 
terapeutiska arbetet? Hur inhämtar terapeuter information om patientens somatiska status, hur 
bedöms och hanteras information om denna typ av somatisk ohälsa och hur påverkas terapins 
process och utfall? 
Den här studien vänder sig till dig som är psykoterapeut inom KBT. Vi vill intervjua dig kring 
dina erfarenheter av att möta människor med allvarlig eller kronisk somatisk sjukdom och om 
du upplever att det påverkar terapin och i så fall hur. 
Konkret gå det till så att vi genomför en telefonintervju vid ett tillfälle som vi gemensamt 
kommit överens om. Anledningen till att intervjun görs via telefon är att ni deltagare är 
utspridda över landet. Intervjun kommer att ha samtalskaraktär med olika teman som vi vill 
att du reflekterar kring, den tar ca 45-60 minuter i anspråk och under tiden så förs 
anteckningar och intervjun bandas för att vi ska ha full tillgång till materialet även under 
efterföljande bearbetning. 
All data sekretesskyddas vilket innebär att personuppgifter lagras utan tillgång för obehöriga 
och att att materialet avidentifieras så långt det är möjligt för att ingen person ska kunna 
identifieras i det slutliga materialet. Resultatet av studien kommer att användas i ett 
examensarbete på psykoterapeutprogrammet med inriktning mot KBT på Umeå Universitet 
vårterminen 2016. 
Deltagandet är självklart helt frivilligt och vi respekterar om du väljer att inte delta.  
Du har också rätt att när som helst och utan särskild förklaring avboka eller avbryta intervjun. 
Om du har mer frågor eller funderingar innan du bestämmer dig så är du välkommen att 
kontakta oss på mail eller telefon enligt nedan. 
 
 
 

□ Ja, jag vill gärna delta.  
 
 

 
□ Nej, jag vill inte delta 
 
 

Kontaktperson:                                                      Kontaktperson: 
Mirjam Bergknut                                                  Petra Jacobsen 
PT program KBT                                   PT program KBT 
mirjam.bergknut@gmail.com                           petrasadress@gmail.com 
0730-661007                                                     070-6646886                                                  
 
 

 


