
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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tinerna med säkerhets- och ansvarsfrå-
gor ges en central roll i utbildningen, be-
tonar han. 

Jörgen Herlofson ser resursfrågan –
att vården hinner behandla fler patienter
– som en fördel med gruppmodellen.
Men han menar även att det rubbar ba-

lansen mellan vårdgivaren och patienten
på ett fruktbart sätt. I stället för att göra
patienten till passiv vårdkonsument,
läggs fokus på att det är patienten som
äger huvudansvaret för sin egen rehabi-
litering.

På Karolinska institutet har gruppterapi
uteslutande använts som arbetsrehabili-
tering, men Jörgen Herlofson ser inga
problem med att arbeta enligt samma
upplägg för andra patienter med utmatt-
ningssyndrom.

Han är dock noga med att påpeka att
det handlar om rehabilitering och inte
lämpar sig för akutfasen av sjukdomen.

Gruppsessionerna föregås av läka-
rens diagnostiska utredning och två en-
skilda samtal mellan gruppledaren och
en patient som ska genomgå grupptera-
pi.

Sessionerna är 14 till antalet och upp
till två timmar långa. De bygger på en
mix av fritt dialogutbyte och vissa mo-
ment som struktureras av gruppledaren.
Hemuppgifter mellan varje session spe-
lar en central roll.

– Jag brukar dela in förloppet i två fa-
ser. De första sessionerna är inriktade på

att berätta sin egen historia, att dela erfa-
renheter, att utforska relationen till sig
själv. Kognitiv terapi handlar om att få
patienten att sortera känslor, tankar och
agerande, och under den här fasen byg-
ger man upp en plattform för förändring.

– Men det är också ett känsligt skede
i behandlingen, eftersom det lätt kan
övergå i att patienterna bygger på var-
andras kränkningar och negativa upple-
velser och att man inte kommer längre
än så. Den biten måste gruppledarna
vara oerhört uppmärksamma på, säger
Jörgen Herlofson.

Inför fas två gör gruppledaren en A4-
lång sammanfattning om den bild delta-
garna har av sig själva och olika upple-
velser från uppväxt till vuxenvärld. Det
fungerar som ett avstamp inför andra
halvan av behandlingen, där fokus riktas
mer mot vad patiententen behöver ta itu
med för att komma tillbaka. •
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Aktuellt och reportage

G
rupperspektivet tilltalar mig. Det
är resurseffektivt att nå många
samtidigt och medlemmarna i

gruppen kan hjälpa varandra framåt.
Rent allmänt skulle vården tjäna på att
arbeta mer med patienter i grupp.

Det säger Mattias Thurfjell, distrikts-
läkare vid en av Luleås vårdcentraler
och en av tre läkare som tillsammans
med vårdpersonal med annan yrkesbak-
grund utbildas för att leda behandlingar-
na i grupp.

– I grunden är det bra med de olika
perspektiv som många yrkeskategorier
ger. Det problem som man möjligen
måste ta sig igenom är att vi möter det
kognitiva förhållningssättet lite olika.
Vissa yrkesgrupper har en väldigt av-
gränsad uppgift i vården, medan det kan
vara naturligt för oss som allmänläkare
att se till helheten.

Mattias Thurfjell känner sig lite osä-
ker på den korta utbildningstiden. Han
menar att modellen ställer stora krav på
att handledningen ska fungera.

– Gruppmodellen har inte bara förde-
lar. Det finns risker också som man mås-
te ha kunskap att hantera på ett bra sätt.
Vad händer om gruppen har individer
som bara sprider negativ energi? I bästa
fall sållas de bort i intervjuer i förväg,
annars krävs verktyg för att klara av det.

– Jag tror man måste vara väldigt tyd-
lig med gruppens syfte: vad vi ska arbe-
ta med och vart vi strävar. För mig hand-
lar det kognitiva förhållningssättet om
att skapa ett klimat, där patienten vågar
titta på hur tankarna ser ut och gå vidare
från det.

Mattias Thurfjell vänder sig mot att ut-
mattningssyndrom beskrivs som en ny
sjukdom. I sin kliniska vardag har han
mött de patienterna under många år.

– Men det har yttrat sig på olika sätt.

Tidigare kunde det handla om magpro-
blem eller värk, nu är det mer explicit ut-
mattning och depression. Men tempout-
vecklingen i samhället, framför allt att vi
översvämmas av impulser, har ökat pro-
blemen.

Samtliga texter: 

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist

Foto: Thor Lindgren

»Resurseffektivt att nå många samtidigt«

Jörgen Herlofson kommer att vara hård i
sin bedömning av kursdeltagarna. »De
som inte räcker till får nöja sig med den
teoretiska utbildningen och inte gå vidare
till att leda grupper«, säger han.

Mattias Thurfjell och
Maria Persson, båda

läkare, under ett
grupparbete på
kursen. Mattias

Thurfjell kan också se
nackdelar med

gruppterapi. »Vad
händer om gruppen

har individer som bara
sprider negativ

energi?«, säger han.

Under våren 2004 kommer det att
publiceras en serie artiklar om
stressrelaterad ohälsa i Läkartid-
ningens vetenskapliga del.


