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Gruppanalys och gruppsy-
koterapi, liksom fokus på
grupprocesser i allmänhet, ut-
vecklades under 1970-talet i
svenska vårdsammanhang.
Trots att utvärderingsforsk-
ning visar att psykoterapi i
grupp ger minst lika bra resul-
tat som individuell psykoterapi
har gruppformen haft svårt att
vinna de »marknadsandelar»
som borde tillkomma den från
kostnad–nytta-synpunkt. Till
en del beror det säkert på att pa-
tienter som vill ha psykoterapi
spontant söker sig till en indivi-
duell kontakt och att läkare,
som via remisser kan styra val
av behandling, inte är tillräck-
ligt medvetna om gruppbe-
handlingens möjligheter.

Samspelande helhet
En välskriven aktualisering

och beskrivning av gruppsyko-
terapins teori och praktiska ge-
nomförande ges av medlem-
mar vid Gruppanalytiska insti-
tutet i Stockholm i »Den analy-
tiska gruppen. Gruppanalys i
teori och praktik» redigerad av
Inge Widlund.

Gruppen har sex till åtta
medlemmar och är vanligen
halvöppen, dvs då en medlem
slutar kan en ny tas in. Behand-
lingstiden i gruppen kommer
härigenom att bli individuell,
men rör sig ofta om cirka två år.
Gruppen kan vara homogen,
t ex med avseende på symtom
och problem, men är dock van-
ligen heterogen med spridning
av ålder, personlighet och pro-
blematik.

Flera delförfattare betonar
vikten av och beskriver kom-
plexiteten i sammansättningen
av en grupp för psykoterapeu-
tiska syften. Den enskilda pati-
entens DSM IV-diagnos är av
underordnad betydelse. Det är
den samspelande helhet som
gruppen kommer att utgöra
som är avgörande. I gruppen är
varje medlem potentiellt hu-

vudperson, medspelare, åskå-
dare och terapeut. Det som
återskapas i gruppen är aldrig
slutförda samspel i gruppmed-
lemmarnas nyckelrelationer
från deras personliga nätverk
och livshistoria. Då patienten
mer och mer tenderar att se sig
själv med gruppens ögon får
han eller hon också en sannare,
mer sammanhållen och en med
verkligheten överensstämman-
de bild av sig själv. Det ömse-
sidiga stöd som gruppmedlem-
marna kan ge varandra är myc-
ket betydelsefullt.

Personligt färgad inblick
Författarna behandlar cen-

trala aspekter av gruppsykote-
rapifältet. De behandlar teori,
historisk utveckling samt
gruppanalysens rötter i social-
psykologin. De ger en översikt
över såväl grundläggande rikt-
linjer och processer vid grupp-
starten som olika typer av in-
terventioner i grupparbetet
samt processer under avslut-
ningsfasen.

De ger en personligt färgad
tankeväckande inblick i sina
grupperfarenheter och låter lä-
saren följa arbetet i en psykiat-
riskt svårt belastad kvinno-
grupp respektive arbete med
unga vuxna studerande i grupp.

I ett avsnitt om forskning
konstateras, förutom att grupp-
psykoterapi som metod måste
betraktas som verkningsfull,
att såväl schizofrena som bor-
derline-patienter, och inte bara
neurotiker, kan behandlas i
grupp och att behandlingsme-
todiken måste anpassas efter
patienternas störningstyp. Be-
handling i homogena grupper
har givit positiva resultat för
bl a sexuellt utnyttjade barn
och ungdomar, bulimiker, äld-
re deprimerade patienter och
patienter med posttraumatiska
stressyndrom.

Lättillgänglig
och läsvärd bok
Boken har sitt värde i att den

klargör gruppanalysens och
-psykoterapins positioner i dag
vad gäller teori, metodik och
resultat. Den är lättillgänglig,
då författarna ofta klargör olika
centrala begrepp och processer
med hjälp av korta kliniska
vinjetter. Framställningen är
läsvärd för alla som är intresse-
rade av grupprocesser och de-
ras användning i behandlings-
arbete och inte minst för kolle-
ger som remitterar patienter till
psykoterapi. •

Besvarade
läkemedels-
frågor på
CD-ROM
Drugline. CD-ROM/ERL.

Läkemedelsinformationscen-
tralen Huddinge sjukhus. Sök-
programvara: SilverPlatter
SPIRS/ERL. Plattform: Mac,
Dos, Windows & UNIX. Upp-
dateringsfrekvens: 2 gånger/år.
Pris ca 4 000 kr (enanvändare)
exkl moms och fraktavgift.
Kan beställas från Info Nordic
AB, Box 4, 544 21 Hjo.

Recensent: överläkare
Karl Göran Prütz, medicinska
kliniken, Helsingborgs lasa-
rett.

Sedan 1975 har de regiona-
la läkemedelsinformationscen-
tralerna – knutna till region-
sjukhusens kliniskt farmakolo-
giska enheter – systematiskt
lagrat och indexerat frågor och
svar gällande läkemedelspro-
blem av olika slag. DRIC
(Drug Research & Information
Centre) på Huddinge sjukhus
har tillsammans med IT-företa-
get Info-Nordic AB tagit fram
en CD-ROM-version av denna
innehållsrika databas. Sam-
manlagt finns på den första
CD:n nära 7 500 frågor, varav
drygt 1 000 på engelska. Bland
de presumtiva kunderna/an-
vändarna finns Läkartidning-
ens läsekrets. Vem kan då tän-
kas få valuta för de 4 000 kr
som en användarlicens kostar?

Varierande
användarförmåga
Hur svaret på frågan blir be-

ror mycket på vilken uppfatt-
ning man har om läkarkårens
förmåga att använda datorer.

På vår klinik räckte ungefär
en tredjedel av de för stunden
samlade kollegerna upp han-
den när jag frågade hur många
som trodde sig kunna använda
den aktuella CD-skivan, när
jag beskrivit vad den innehöll
och vilket sökverktyg som an-
vändes. Datorkunskapen varie-
rar enormt bland läkare. Bland
mina läkarbekanta finns både
sådana som när som helst skul-
le kunna försörja sig som pro-
fessionella programmerare och
sådana för vilka en dator är en
onödig, obegriplig och till och
med lite farlig manick. Allt fler
inser emellertid datorns möj-

ligheter och även det faktum att
man inte, lika lite som man vid
bilkörning behöver veta hur bi-
len i alla delar fungerar, vid da-
toranvändning behöver förstå
vad som händer utan bara hur
man får önskvärt resultat.

Explosionsartad
utveckling
Under 1990-talet har CD-

ROM-teknologin exploderat.
Numera finns det enbart i bio-
medicinska sammanhang
hundratals databaser som täck-
er den vetenskapliga litteratu-
ren. Vanligast är att det förut-
om bibliografiska uppgifter
finns ett abstract av artikeln på
skivan. Databaserna uppdate-
ras regelbundet genom utgiv-
ning av nya skivor. Den mest
kända databasen är Medline,
som också kan nås online.

Nya användningsområden
för tekniken utvecklas snabbt.
Hela årgångar med komplett
innehåll (text, bilder, diagram)
kan fås av kända tidskrifter.
Multimediateknik (kombina-
tion av text, ljud och bild) kan
ge vetenskaplig information
nya dimensioner.

Många fördelar framför
online-sökning
Fördelen med CD-ROM

jämfört med online-sökning är
att tidspressen och rädslan för
att göra fel elimineras. Använ-
daren kan i lugn och ro lära sig
hur systemet fungerar och på
samma sätt som de flesta av
oss, genom »trial and error»
lära sig tämja datorn.

Frågorna rör t ex interak-
tionsproblem, behov av dos-
justeringar vid nedsatt njur- el-
ler leverfunktion och använd-
ning av vanliga läkemedel på
ovanliga indikationer. Denna
kunskapsbank har sedan flera
år varit åtkomlig via så kallad
online-sökning, dvs sökning
som sker under tiden man via
ett modem är uppkopplad mot
en dator där databasen rent fy-
siskt finns. Alla som sysslat
med denna typ av litteratursök-
ning vet att det inte är helt lätt
alla gånger. Minuterna rinner
iväg, telefonräkningen och
räkningen för uppkopplingsti-
den mot värddatorn växer.
Språket, »kommandosyntax-
en», är svårt för den oinvigde.
Minsta felslag på tangenterna
kan leda till att ingenting alls
kommer i retur eller till att sök-
resultaten blir något helt annat
än det förväntade. Visserligen
finns det i dag bra hjälppro-
gram som gör problemen min-
dre, men den grundläggande
principen, att sökningen görs i
realtid, kommer man inte runt.

»Drugline på CD-ROM» är
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