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Enligt min mening är psykoterapi
lika mycket en konstart som en preci-
serbar behandlingsmetod. På det sättet
skiljer den sig från kirurgiska eller far-
makologiska behandlingar. Dess resul-
tat bygger i högsta grad på hur väl be-
handlaren lyckas upprätta – och avsluta
– en relation som har det önskvärda te-
rapeutiska innehållet. Resultaten av ex-
perimentella effektstudier måste också
därför bedömas med viss kritisk di-
stans.

Det finns psykoterapier som bygger
på psykoanalytisk teori där den emotio-
nella utvecklingen och felutvecklingen
hos patienten står i centrum. Det finns
sådana som grundar sig på kognitiv teo-
ri om hur vårt tänkande kan vara funk-
tionellt och dysfunktionellt. Slutligen
finns det behandlingar där inlärningste-
ori utgör basen och som strävar mot att
hjälpa individen att lämna icke önskvär-
da beteenden och i stället tillägna sig så-
dana som är mer användbara.

Kompletterande metoder
Efter en lång och krokig psykiatrisk

verksamhet tycker jag mig kunna be-
kräfta en gammal övertygelse att dessa
metoder ingalunda är motstridiga utan
kompletterande. (Det är bara företrä-
darna som kan vara motstridiga). Jag
har sett svårt psykiskt störda patienter
återvinna sin hälsa med alla dessa me-
toder, och jag är säker på att den förbätt-
ringen varit en frukt av det teoristyrda,
aktuella samarbetet mellan behandlaren
och den behandlade. Men det innebär
inte att det gör detsamma vilken metod
man väljer att utveckla. Människor – så-
väl patienter som terapeuter – passar
olika bra för olika slags metoder. Försö-
ker man på en psykiatrisk klinik att väl-
ja att bara utveckla en inriktning kom-
mer man, menar jag, att ha ett utbud
som blir alltför fattigt för befolkningens
basbehov. Både människan och depres-
sionen är för mångfacetterad för att pas-
sa in i entydiga mönster.

I själva verket talar all kunskap för
att både dynamiska och kognitiva/be-
teendeterapeutiska inriktningar måste
få plats inom en professionell, psykiat-
risk verksamhet. Tidigare decenniers
kamp mellan skolföreträdare börjar nu
alltmer efterträdas av en analys av vilka
faktorer i de olika terapiformerna som
är hjälpande, hur olika människors psy-
koterapibehov ser ut liksom hur deras
förmåga att ta till sig olika former av be-
handling skall värderas [1]. Ett omfat-
tande sådant forskningsprojekt pågår
för närvarande i Stockholm och bör
rimligen inom några år ge oss en hel del
ny kunskap.

Gemensam ståndpunkt
i internationell forskning
Vad säger den internationella forsk-

ningen om skillnaderna i effekt mellan
metoderna vid depressionsbehandling?
Vid de allvarligaste depressionerna, de
som man främst ser på de psykiatriska
klinikerna, finns en stark gemensam
syn att biologisk behandling är både ef-
fektiv och nödvändig. I den stora multi-
centerstudie som leddes från National
Institute of Mental Health, NIMH, i
USA jämförde man imipraminbehand-
ling med korttidspsykoterapi; dels av

kognitiv, dels av interpersonell art (som
närmast får fattas som en dynamisk va-
riant) [2]. Man fann att imipramin var
mest effektivt vid de djupaste depres-
sionerna. Vid de medelstarka var de
psykoterapeutiska metoderna lika ef-
fektiva som imipraminbehandling vad
gäller den specifika, antidepressiva ef-
fekten. Möjligen var den interpersonel-
la psykoterapin något överlägsen i att
påverka depressionsdjupet jämfört med
den kognitiva.

Flera s k metaanalyser har publice-
rats där man med bestämda kvalitetskri-
terier sammanställt den forskning som
finns. Det medför att antalet experi-
mentpersoner liksom mängden kontrol-
ler ökar drastiskt, varför man kan dra
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Omprövningsfrågan
Vad är vetenskapligt belagt om ef-

fekterna av psykodynamisk psykotera-
pi? En orsak till att jag frågar är kon-
takter med en patient i 35–40-årsål-
dern, som sedan flera år haft tendens
till depression.

Samtalsterapi en gång per vecka
kan hålla honom igång under de
sex–nio månader som depressionen
varar. Vid behandling med de moder-
na antidepressiva medlen blir han helt
symtomfri på fem–sju dagar.

Patienten har under de senaste åren
växlat mellan samtalsterapi och serox-
at, och fenomenet upprepar sig. Jag
tror inte att detta är något unikt exem-
pel, och det talar för att den psykody-
namiska terapin borde se över sitt ve-
tenskapliga underlag.

Thomas Qvarnström
allmänläkare,
Mörrum

Serien under vinjetten »Omprövningen»
inleddes i Läkartidningen 16/96 med fyra
inlägg:

Järhult B. Colonröntgen vid utredning av
funktionella tarmbesvär?

Fasth S. Avstå från onödig colonröntgen!
Cancermisstanke kan avfärdas med
skärpt diagnostik.

Järhult B. Kan väl dokumenterade
ovanor försvaras? Avvänjningen från
inlärda »sanningar» plågsam.

Krakau I, Överby A. Vad är
allmänläkarens beprövade erfarenhet
värd?

Därefter följde i 23/96:

Järhult B: Lungröntgen som efterkontroll.
Gör kontrollröntgen mer nytta än skada?

Samosi A, Cederlund K: Lungröntgen en
bra, billig, enkel och ofarlig metod.

I Läkartidningen 26–27/96:

Järhult J: Indikation för gastroskopi är
inte problemet. Hejda medicineringen
utan föregående diagnos!

Agréus L: Dyspepsi – duger
anamnesen? Låt allmänläkare
gastroskopera!

Järhult J: Slutreplik: Utspridd gastroskopi
ger inte säkerhet och kvalitet.

SERIE

Omprövningen



säkrare statistiska slutsatser om be-
handlingseffekten gentemot en obe-
handlad grupp. Metaanalyserna har fått
en nimbus av extra stor objektivitet. Inte
desto mindre kan man ha anledning att
förhålla sig något avvaktande till deras
slutsatser – det är påfallande hur väl de
stämmer överens med de åsikter man
vet är omhuldade vid respektive forsk-
ningscenter. Således framhåller en nya-
re metaananlys [3] kognitiv psykotera-
pi som överlägsen andra behandlingar
inkluderat farmakoterapi. I en annan [4]
framkommer inga skillnader mellan de
olika terapeutiska metoderna. För en
närmare genomgång av litteraturen och
en fördjupad diskussion av tolknings-
problemen vid forskningen vill jag hän-
visa till skriften »Att prioritera för psy-
koterapi» [5].

Många olika behov
För klinikern kan emellertid behand-

lingsbehovet vid måttligt depressiva
tillstånd, som allmänläkaren ofta möter,
se mycket olika ut även om en patient
fyller kriterierna för en egentlig depres-
sion. Är det en patient med tendens till
dygnsrytm, hämning etc är utsikterna
till framgång med psykoterapi mindre
om man inte samtidigt ger farmakolo-
gisk behandling. Om det finns en vital
livskonflikt bakom depressionen, eller
patienten har ett starkt behov att arbeta
med sina problem, är det naturligt att
satsa primärt på psykoterapi. 

Studie från Edinburgh
framhåller rådgivning
Eftersom resultat från den s k Edin-

burgh primary care depression study [6]
vänder upp och ner på en del föreställ-
ningar vill jag referera den närmare.
Här hänvisade man slumpvis 121 pati-
enter med en major depressive disorder
enligt den amerikanska psykiatriklassi-
fikationen DSM-III till någon av fyra
metoder under 16 veckor.

En grupp fick amitriptylin i doser
upp till 150 mg, som ordinerades av
psykiater med tät kontroll. En annan
grupp fick kognitiv beteendeterapi en
gång i veckan av två specialutbildade
psykologer. En tredje grupp fick rådgiv-
ning av två kvalificerade socialarbetare;
till att börja med en gång i veckan. Det
innebar samtalskontakt, socialt stöd
och, vid behov, familjesamtal. Den fjär-
de gruppen fick gå hos en allmänprakti-
serande läkare som endast instruerats
att behandla patienten »som vanligt»
vid depression, vilket också kunde in-
nebära remittering till specialist. Status
skattades enligt Hamilton-skalan före,
under och efter behandlingen.

Alla grupperna förbättrades vad gäl-
ler de depressiva symtomen. Efter 16
veckor var emellertid resultaten i grup-
pen som fått samtal och socialt stöd so-

cialarbetare (men ingen medicinering)
signifikant bättre än  samtliga övriga
grupper. Än viktigare var att snabbhe-
ten i tillfrisknande var signifikant störst
med denna behandling liksom behand-
lingstillfredsställelsen högst. Kostna-
den var densamma för samtliga grupper
(ungefär 120 pund per patient). Den lä-
gre socialarbetartaxan kompenserade
kostnaderna för ett större antal samtal.

Studien, som snarast borde replike-
ras, kan vara en inspiration för de di-
striktsläkare som kämpar med att stå
emot den idag så massiva påtryckning-
en att farmakabehandla alla som visar
något tecken till depression. Framför
allt visar den människors lättnad att få
någon att tala med. Botar kuratorer
sjukdomar bättre än medicinska exper-
ter eller är det så att vår diagnostik ten-
derar att medikalisera livsproblem?

Slutligen undrar jag om inte Thomas
Qvarnströms patient är glad över att få
både psykodynamisk stödterapi och se-
roxat. Kanske skulle han erbjudas att gå
i en rejäl insiktsbetonad psykoterapi al-
ternativt kognitiv terapi. Jag tror det på
sikt kunde vara »ekonomiskt».
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Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid miss-
öden i vården? Vem kan ge
ett bra stöd till anmälda lä-
kare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.
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