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En fackbok
för alla psyko-
terapiskolor

Emmy van Deurzen. Det existenti-
ella samtalet. Ett perspektiv för psy-
koterapin. 316 sidor. Stockholm: Na-
tur och Kultur, 1998. Pris ca 378 kr.
ISBN 91-27-06555-3. Översättning
från engelsk utgåva.

Recensent: Lisbet Palmgren, profes-
sor, Lidingö.

Eftersom jag själv är utbildad inom
den psykodynamiska skolan har jag

ställt mig litet tveksam till om jag verk-
ligen är kompetent att recensera en bok
med en så annorlunda infallsvinkel och
grundideologi. Emellertid har jag inte
på länge läst en fackbok i psykoterapi,
som så fascinerat mig och som jag tyc-
ker mig så helhjärtat kunna rekommen-
dera till terapeuter av alla olika skolor.

Emmy van Deurzens bok är verkli-
gen mycket tänkvärd. Den ger mig
mycket stoff som jag vill fundera över.
Jag känner också igen mig från många
patientsamtal.

Sedan jag själv gick i psykoanalys
har jag senare vid några tillfällen sökt te-
rapi vid akuta kriser i mitt liv. Då har det
känts viktigt att få tala om sådant som
upptog mig i nuet, sorgen över hur vi
människor behandlar varandra och jor-
dens resurser. Jag har velat tala om skuld-
känslan eller den faktiska skulden att stå
passiv inför ondskan, att vilja men inte
orka, och om min egen villrådighet om
vad som faktiskt är gott eller ont, vilket
inte alltid är självklart. Jag har haft ett be-
hov av att tillsammans med någon utom-
stående undersöka mina motiv och mina
möjligheter. Varför skulle inte mina pati-
enter ha samma behov som jag?

Terapeuten samtalspartner
i viktiga livsfrågor
Det är säkerligen mycket vanligt att

psykoterapipatienter längtar efter att få
tala om sin existentiella problematik,
om sina funderingar över livet och dö-
den, över människolivets plåga och
glädjeämnen och framför allt om sitt
eget sätt att förhålla sig till allt detta.
Hur många gånger har jag inte själv fun-
nit mig sitta och tala om sådana saker
med mina patienter, dock ofta med litet
dåligt samvete över att jag låtit mig

lockas in i sådana samtal. Men det var
så uppenbart att det var viktigt för dem
och därför svårt att avvärja. De kunde
helt enkelt uttrycka detta sålunda: »Jag
behöver någon att tala med om det som
rör sig inom mig, en samtalspartner i
viktiga livsfrågor, ett bollplank.»

Inom den psykoterapeutiska skola
där jag är fostrad har jag ofta känt en
tendens att fastna i frågeställningen:
Varför? Av vilken orsak? På vilken
grund? Medan en lika betydelsefull frå-
ga kanske var: Varför? I vilket syfte, i
vilken avsikt? Just denna fråga lyfter
Van Deurzen fram gång på gång. Hon
betraktar människor som meningsbä-
rande. Det känns befriande och viktigt. 

Öppnar sinnet
mot nya dimensioner
Jag är vid min ålder inte villig att läg-

ga mig till med någon ny metodik, jag
känner mig ofta trött på metoder och
tekniker. Men Van Deurzens bok öpp-
nar mitt sinne mot nya dimensioner utan
att vara tvingande eller pekpinneaktig.
Därigenom går den att använda som in-
strument för eftertanke var man än star-
tar och vad man än har för psykotera-
peutisk grundteori.

Människan är en reflekterande varel-
se, våra handlingar har ofta en mening
även om vi inte alltid kan förklara på
vilket sätt. (När man som jag har arbe-
tat med psykotiska människor blir detta
mycket tydligt, vilket jag har försökt
beskriva i mina egna böcker.) Vår bio-
logi och vår miljö bildar de gränser och
ramar inom vilka vi är tvingade att röra
oss, det som Selma Lagerlöf kallade
»verklighetens strävheter». Men inom

detta område har vi ändå en viss frihet
att styra vårt liv i vår egen riktning. Det
blir därför nödvändigt att göra oss med-
vetna såväl om vilken riktning vi har,
som om våra mänskliga och personliga
begränsningar. Kanske kan man säga att
detta är den existentiella analysens hu-
vudbudskap. Den påminner oss om att
det i all terapi är nödvändigt för såväl te-
rapeut som klient att reflektera över till-
varons grundvillkor och vår egen in-
ställning till den.

Det finns ett gammalt folkligt ord-
stäv som säger: »Det är inte hur man har
det utan hur man tar det!» Ungefär så
tänker jag mig den existentiella terapins
tanke så som den framställs i Van Deur-
zens bok. Det är ett hoppingivande och
positivt budskap. •

Ytligt och
andefattigt om
kognitiv
psykoterapi

Merete M Mørch, Nicole K Rosen-
berg, Peter Elsass, red. Kognitiva be-
handlingsformer. 327 sidor. Stock-
holm: Natur och Kultur, 1997. Pris ca
425 kr. ISBN 91-27-06497-2. Översätt-
ning från dansk utgåva.

Recensent: Giacomo d’Elia, profes-
sor, Psykiatrisk institutt, Universitetet i
Bergen, Norge.

Under titeln »Kognitiva behand-
lingsformer» samlar denna bok

metoder med disparata teoretiska bak-
grunder. Färdighetsträning har sina röt-
ter i socialinlärningstraditionen, som i
sin tur har sitt ursprung i inlärningspsy-
kologin. Psykopedagogisk intervention
har sin historiska upprinnelse i den svå-
ra situation som anhöriga till patienter
med schizofrena sjukdomar relegerats i
under många år av en skuldbeläggande
och omyndigförklarande psykiatri. Me-
todiken har utvecklats utifrån fynden
från forskning om »expressed emo-
tion». Dessa metoder delar vissa till-
lämpningsmoment med den kognitiva
terapin, men att kalla dem för kognitiva
är att bortse från grundläggande skillna-
der. 

Bokens kapitel 1 och 2 presenterar
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huvuddragen i den kognitiva terapin,
kapitel 2 och 3 handlar om depres-
sionsbehandling, kapitel 4 om behand-
ling av ångeststörningar, kapitel 5 om
kognitiv psykoterapi vid personlig-
hetsstörningar, och kapitel 6 om fär-
dighetsträning för patienter med bor-
derlinepersonlighetsstörningar. Olika
aspekter av schizofrena sjukdomar
(störningar i kognitiva funktioner, kog-
nitiv behandling, färdighetsträning,
psykopedagogiska metoder i arbete
med schizofrena) behandlas i kapitel 7
till 10. Boken avslutas med en översikt
över empiriska undersökningar och
med formulär som patienten och tera-
peuten kan använda som hjälpmedel
under terapins gång.

Anmärkningsvärd bild
av kognitiv terapi
Man kan rikta en rad kritiska an-

märkningar mot bokens bild av kognitiv
terapi. Kapitlet om ångest saknar exem-
pelvis en precisering av ångestbegrep-
pet ur kognitivt perspektiv. Det centrala
i det kognitiva begreppet är patientens
»katastroftänkande», dvs föreställning-
ar om hotande fysisk, psykisk eller so-
cial skada. Som kognitiv terapeut bör
man ha begreppet väldigt klart för sig
om terapeuten först skall förstå model-
lens speciella karaktär och sedan tilläm-
pa metoden enligt den underliggande
kognitiva teorin. Hur kan patienten om-
strukturera sina automatiska »katastrof-
tankar» om terapeuten inte i tillräcklig
grad identifierar och lyfter fram dem till
patientens uppmärksamhet? Boken pre-
senterar i stället teorin om »falskt
alarm» som är en rimlig teoretisk mo-
dell, men som i bokens överförenklade
tappning reduceras till banalitet: »Per-
sonligheten hos människor med ångest-
tillstånd kan schematiskt beskrivas som
vertikalt kluven i två personlighetsde-
lar.

Den ena är resultatet av en normal ut-
vecklingsprocess, där kognition och
känsloliv möjliggör en realistisk upp-
fattning av omvärlden och bearbetning
av händelser. Den andra ger falska
alarm. Uppfattningen och bearbetning-
en av omvärlden är orealistiska och
medför ångest» (sidan 77).

Ett psykopedagogiskt moment ingår
i ångestbehandling, föreslår författarna.
»Patienten får en kortfattad genomgång
av ångestteorierna enligt DSM-IV (Di-
agnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders) och sätter sina problem i
relation till dessa» (sidan 88). Man kan
undra vilka dessa teorier är, då DSM-IV

är en utpräglat deskriptiv diagnostisk
metod som gör en dygd av att vara ate-
oretisk. Man kan vidare ifrågasätta det
»kognitiva» i att inte utgå primärt från
patientens egna inre föreställningar.

Den professionella kunskapen
har kommandot
Psykopedagogiskt arbetssätt defini-

eras som »undervisning av patienter el-
ler deras anhöriga». Psykopedagogiskt
arbete består inte enbart av föreläsning-
ar om schizofreni. Metoden genomsy-
ras av ett specifikt förhållningssätt, en
strävan att se patienten och anhöriga
som likvärdiga samarbetspartner, med
värdefull personlig kunskap–erfaren-
het. Avsnittet i boken utstrålar en gam-
malmodig inställning där den profes-
sionella kunskapen har kommandot.
»Som ledare av undervisningen måste
man se till att patienterna får konkreta
och direkta behandlingsanvisningar
och man måste inse att deras tidvis väl-
formulerade uttalanden ofta är uttryck
för ytlig anpassning» (sidan 215). »Un-
dervisningen sker efter ett på förhand
fastställt program. Det är ledarna som
presenterar uppläggningen och patien-
terna har tillfälle att ställa frågor och
diskutera ämnet» (sidan 219). Och vi-
dare: »Det psykopedagogiska arbetet
utgår från det perspektiv som uppstår
när professionell person försöker för-
medla sin kunskap till lekmän» (sidan
237) (min understrykning). Var är pati-
entens perspektiv? Pliktskyldigt dekla-
reras att psykopedagogiskt arbete inte
är någon behandling eller gruppterapi,
att patienten lämnas plats att ställa frå-

gor och kritisera ledarnas overheadbil-
der.

Psykoterapimetoder består av tre
komponenter, vanligtvis väl integrerade
i varandra: en ideologi–människosyn–
förhållningssätt, en teori–begreppsap-
parat, och en tillämpande del eller me-
todens tekniska del. En oproportioner-
ligt stor plats får den implementerande-
tekniska delen i bokens bild av kognitiv
terapi, utan tillräcklig förankring i den
grundläggande teorin och framför allt i
terapins »hjärta», människosynen. Ut-
tryck för detta är bl a avsaknaden av en
fokusering på relationen patient–tera-
peut och dess speciella kognitiva egen-
skaper.

Kan inte rekommenderas
Sammanfattningsvis , trots viss vari-

ation i kvalitet (avsnitten om depression
skiljer ut sig på ett mera positivt sätt),
presenterar boken i sin helhet en ytlig
och andefattig bild av kognitiv psykote-
rapi. I sin nuvarande form kan jag knap-
past rekommendera den till läsning. •
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Bokanmälningar i Läkar-
tidningen – syfte och urval
Syftet med Läkartidningens bokanmäl-
ningar är att läsarna skall få ett väl-
grundat omdöme om ny litteratur som
intresserar en medicinskt kunnig lä-
sekrets. Böcker som är av intresse för
många läkare eller som är pionjärverk
på områden i snabb förnyelse priorite-
ras.
Bokspalterna är inte rätt plats för per-
sonlig polemik mot bokförfattarens
åsikter – debattinlägg om böcker place-
ras på debattplats.
För att avgöra om en bok är värd att
skaffa eller läsa behöver läsarna be-
sked om t ex
– vetenskaplig kvalitet, aktualitet och
praktisk användbarhet i svensk miljö
(i arbetet på klinik eller vårdcentral, som
uppslagsverk, för grund-, vidare- och
efterutbildning);
– hur väl boken uppfyller målgrupper-
nas behov, även pedagogiskt;
– bokens värde i förhållande till andra i
Sverige spridda (eller helt nya) arbeten
i samma ämne.
Läkartidningens redaktion väljer böc-
ker för anmälan samt recensenter, men
vi välkomnar förslag om utländska
böcker som bör anmälas därför att de är
av stort intresse för vår breda läsekrets.
Skriv inte anmälan spontant utan att du
fått klarsignal från bokredaktionen. Ris-
ken för dubbelarbete är annars stor.


