
P
å distriktsläkaren Ola Schen-
ströms initiativ utbildas vård-
personal i Norrbotten för att leda
samtalsgrupper för svårt stress-

sjuka patienter med utmattningssyn-
drom.

– Vården har inte alls hängt med i ut-
vecklingen när det gäller behandling och
rehabilitering av stressrelaterade sjuk-
domar. Jag räknar med att behandlings-
modellen, som växt fram i samarbete
med Karolinska institutet, kommer att
förkorta rehabiliteringstiden, säger Ola
Schenström, som är verksamhetschef
vid Mjölkuddens vårdcentral i Luleå.

I våras lades grunden för den utbild-
ningssatsning i kognitiv psykoterapi
som nu är i full gång. En första basut-
bildning riktade sig till personal inom
primärvården och försäkringskassan.

– Det var nödvändigt att försöka höja
kompetensnivån. Tyvärr är situationen
sådan att vi inte vet så mycket om de här
sjukdomstillstånden, och det vi vet är då-
ligt spritt, säger Ola Schenström.

23 medarbetare inom primärvården har
gått vidare och utbildas för att leda grup-
per på sina hemortscentraler runt om i lä-
net. Tre av dem är läkare. Övriga är ku-
ratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter
och sjukgymnaster.

– Min erfarenhet är att alla patienter
med svåra stressjukdomar behöver psy-
koterapi. Det är patienter som hamnar i
ett energilöst tillstånd och upplever det
som en sorg, att en identitet går förlorad.
Det är en komplicerad process att bygga
upp det igen.

– Att i grupp bearbeta rädslan och det
sviktande självförtroendet tror jag är rätt
väg att gå för att förkorta rehabilite-
ringstiden.

En sidoförhoppning, som Ola Schen-
ström har med utbildningsprojektet, är

att det kognitiva synsättet ska smitta av
sig på vårdcentralernas arbete på andra
områden.

Han nämner sömnstörningar som ett
exempel.

– Det är lite av min hjärtefråga att ar-
beta mer konstruktivt med den biten.
Drömmen är att ha en sömnterapeut vid
varje vårdcentral. Vi svenskar sover
sämst i Europa och jag kan tycka att det
är lite för stort fokus på stress; det stora
problemet är egentligen bristen på åter-
hämtning.

Tanken är att terapigrupperna ska
vara i arbete så snabbt som möjligt efter
nyår. Parallellt med den pågående tre-
veckorsutbildningen sker rekrytering av
patienter till grupperna.

Ola Schenström upplever intresset
som stort.

– Särskilt bland yngre doktorer finns
en nyfikenhet över arbetssättet och hur
man kan omsätta de kognitiva principer-
na till primärvårdens förutsättningar.
Det är just den tröskeln vi försöker att
komma över; forskningsresultaten finns
och är positiva, nu gäller det att utveck-
la metoder som fungerar i primärvården.

Ola Schenströms intresse för mental trä-
ning väcktes när han personligen ställ-
des inför den stora utmaningen att an-
svara för en världskongress som Läkare
mot kärnvapen arrangerade 1991. Han
anlitade den välkände psykologen Lars-
Eric Uneståhl.
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Aktuellt och reportage

En satsning på kognitiv psykoterapi ska ge vårdcen-
tralerna i Norrbotten verktyg för att möta svårt stress-
sjuka patienter med utmattningssyndrom. Terapin
ska bedrivas i grupper med åtta patienter, och vård-
personal utbildas nu under tre veckors tid för att kun-
na leda grupper efter nyår. 

Gruppterapi vid utmattningssyndrom
– nytt projekt på vårdcentraler i Norrbotten

»Min erfarenhet är att alla patienter
med svåra stressjukdomar behöver
psykoterapi. Det är patienter som
hamnar i ett energilöst tillstånd och
upplever det som en sorg, att en
identitet går förlorad«, säger
distriktsläkaren Ola Schenström, som
har tagit initiativ till att utbilda
vårdpersonal i att leda terapigrupper.



I
grupper om åtta patienter ska terapi-
sessionerna (se artikel brevid) bedri-
vas. Ansvarige psykiatern Jörgen Her-

lofson är inte orolig för att kompetens-
kraven sänks för mycket när personal i
Norrbotten ska leda grupperna efter att
ha fått en treveckorsutbildning.

– Erfarenheten från Västernorrlands
län, där vi arbetat på motsvarande sätt
inom företagshälsovården, är att det fun-
gerat väl. Personal där har lätt för att föl-
ja den manual vi tagit fram på Karolins-
ka och jag har inte upplevt någon utbild-
ningsklyfta i kontakterna med folk som
saknar psykoterapeutisk skolning, säger
Jörgen Herlofson.

Projekten i Norrbottens primärvård
och Västernorrlands företagshälsovård
har växt fram ur den forskning som be-
drivs vid Karolinska institutet, KI, sedan
några år tillbaka.

Jörgen Herlofson, som i grunden är
vuxenpsykiater, har kognitiv psykotera-
pi som ett av två huvudsakliga ar-
betsområden. Han är anställd på institu-
tionen för personskadeprevention, vid
KI, men utbildar vårdpersonalen i Norr-
botten utanför sin tjänst.

På KI prövas två behandlingsmodeller i
grupp av patienter med utmattnings-
syndrom. En kognitivt inriktad grupp-
modell jämförs med en gruppanalytisk
modell som mer fokuserar på relationen
mellan deltagarna. 

– Problemet har varit att den kogniti-
va terapin saknar grupptradition. Vi har
fått bygga upp det från grunden och
tycker att vi kommit mycket långt. Nu
finns en manual på 150 A4-sidor för en
behandlingsmodell som bygger på 14
sessioner, säger Jörgen Herlofson, som

är den som har arbetat ut behandlings-
modellen.

Ett annat problem är bristen på legiti-
merade psykoterapeuter som är kogni-
tivt inriktade. Därför krävs speciallös-
ningar för att sprida modellen över hela
landet.

I Norrbotten ges en teori- och metodikut-
bildning till 23 medarbetare inom pri-
märvården. Den första veckan är en kog-
nitiv introduktionsutbildning. Därefter
handlar det mycket om att lära sig att
leda terapigrupperna och den manual
som är grunden för hela arbetet.

Efter nyår ska deltagarna vara färdiga
att leda grupper.

– Yrkesbakgrunden fäster jag mindre
betydelse vid så länge det är folk med er-
farenhet och dokumenterat gott kliniskt
omdöme. Ansvaret för att det är bra folk

som valts ut ligger
på cheferna vid 
vårdcentralerna.

– Jag kommer
också att vara hård i
bedömningen när
det blir dags att god-
känna deltagarna.
De som inte räcker
till får nöja sig med
den teoretiska ut-
bildningen och inte
gå vidare till att leda
grupper, säger Jör-
gen Herlofson.

Bedömningsru-
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Hemläxor till patienterna mellan sessionerna

Sedan har han gått vidare med en
satsning på mental träning för vårdcen-
tralens medarbetare, en bok om utbränd-
het, utbildningsprojekt för de kommu-
nanställda i Piteå och engagemang i ett
länsövergripande projekt för att minska
de höga ohälsotalen i Norrbotten.

För ungefär fem år sedan ställdes Ola
Schenström som doktor inför en ny situ-

ation. Då började fler patienter söka upp
sjukvården med utmattningstillstånd
som ett resultat av en alltför intensiv 
livssituation. 

Han upplevde det som otillfredsstäl-
lande att inte kunna möta en ny sjuklig-
het på ett bra sätt. Numera har erfaren-
heterna gjort att han kommit en bit på vä-
gen.

– Men jag har slutat att ta emot svårt
stressjuka patienter från andra vårdcen-
traler. Tiden räcker inte till för det. Och ti-
den och tålamodet får man inte tumma på.

Ola Schenström bokar regelmässigt in pa-
tienterna i slutet av arbetsdagen för att ge
dem tillräckligt med tid. Det handlar om
att lyssna och bekräfta, att försöka för-
medla hopp och blicka framåt.

– I ett tidigare skede, i förstadiet av
sjukdomen, måste man däremot vara
tuffare. Personer som går på högvarv
och har sömnsvårigheter lever med ett
skygglappstänkande. Det krävs en tyd-
lighet om konsekvenserna av patienter-
nas livsstil för att ha en chans att nå fram
till dem.

Han brukar själv försöka följa med
patienterna till deras gamla arbetsplats.

– Det är oerhört nyttigt för att förstå
deras fobiska rädsla, att se tårarna kom-
ma. Jag tror att fler läkare skulle ha nyt-
ta av att göra det. •

Psykiater Jörgen Herlofson (tv) håller i kursen där vårdpersonal från Norrbotten ska lära sig att leda
terapigrupper. Från vänster kursdeltagare Liisa Hakola-Strand, distriktssköterska och barnmorska, Agneta
Åkerström, arbetsterapeut, Maria Persson, läkare och Mattias Thurfjell, läkare.

• 23 medarbetare inom primärvår-
den i Norrbotten utbildas för att leda
gruppsessioner i kognitiv psykotera-
pi för svårt stressjuka patienter med
utmattningssyndrom.
• Satsningen genomförs i samarbe-
te med Karolinska institutet, som ar-
betat fram en behandlingsmodell
för gruppterapi med patientgrup-
pen.

• Tidigare har 600 medarbetare
inom primärvården i länet samt
handläggare vid försäkringskassan
fått en basutbildning.
• Finansiering sker med Dagmar-
medel och är en del av en större sats-
ning i Norrbotten på att motverka
stressrelaterad sjuklighet och mins-
ka sjuktalen. •

Fakta/Norrbottensprojektet
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