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SAMMANFATTNING 

I psykodynamisk teori och traditionell praxis är en av grundteserna att tidpunkten för terapins slut ska 
vara en öppen fråga när terapin inleds och sedan beslutas om av terapeut och patient tillsammans. 
Denna tes står i konflikt med begränsningen till maximalt 25 terapisessioner för psykodynamisk 
psykoterapi inom Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. Vilka konsekvenser detta får för de 
terapeuter, terapier och patienter som berörs, är fokus för denna uppsats. Uppsatsen är en kvalitativ 
studie och bygger på intervjuer med sju psykodynamiska terapeuter som har ingått avtal för PDT, med 
Region Skåne. Intervjuerna spelades in, transkriberades till text som analyserades och kategoriserades 
till tre teman: Tidsbegränsningens inverkan på, 1 – bedömningen av patientens problematik, 2 – den 
terapeutiska processen och 3 – terapeuten. Resultatet pekar på att begränsningen till max 25 sessioner 
minskar utrymmet för en noggrann bedömning av patienten, stör terapeuternas psykologiska 
beredskap att gå i process med patienten och medför flera stressmoment. Detta drabbar hårdast 
patienter med grundläggande psykologiska brister och stora relationella svårigheter som behöver en 
mer djupgående kontakt och längre tid för att god och bestående förändring ska kunna komma till 
stånd. Avtal för psykodynamisk terapi i Hälsoval Skåne verkar däremot vara till nytta för den kategori 
patienter som har lindrigast problem och fler av dessa får också tillgång till terapi, än vad som hade 
varit fallet om inte avtalet funnits. Resultaten implicerar att avtalskonstruktionen behöver förändras 
om det är angeläget att nå patienter med mer djupgående psykologisk problematik. Detsamma gäller 
om det är angeläget att använda de dynamiska terapeuternas metodologiska kompetens på mest 
effektiva sätt. 

 

ABSTRACT 

One of the basic premises in psychodynamic theory and traditional practice is that the point of closure 
is left open, and the therapist and patient together decide when the therapy is to end. This conflicts 
with the limit of 25 therapy sessions stipulated in the agreement between the health authority and 
psychotherapists, Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. The consequences of this for the therapists, 
the therapies and the patients is the focus of this paper. This is a qualitative study based on interviews 
with seven psychodynamic therapists who have agreements for PDT (psychodynamic psychotherapy) 
with Region Skåne. The interviews were recorded, then transcribed into text that was analysed and 
categorised into three themes: the impact of the limit on 1) assessment of the patient’s problems, 2) the 
therapeutic process, and 3) the therapist. The results suggest that the limit of 25 sessions diminishes 
the capacity for thorough assessment of the patient, impacts the therapist’s psychological readiness to 
engage in the process with the patient, and causes stress in the therapist. The limit particularly affects 
patients with fundamental psychological problems and relational difficulties, who need more in-depth 
contact and a longer period of therapy to bring about meaningful and lasting change. However, the 
limit imposed in the agreement does seem to benefit the category of patients with milder problems, 
and gives more of these patients access to psychotherapy. The results suggest that the agreement needs 
to be revised if it is important to reach patients with greater psychological difficulties. The same 
applies if the methodological skills of the psychodynamic therapists are to be used most effectively. 

Keywords: psychotherapeutic frame, conflict, time limit, assessment, therapeutic process 
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INLEDNING 

 

När är en terapi färdig? När kan den betraktas som lyckosam och vem avgör 

det? Frågor kring avslutandet av en psykoterapi har sedan Freuds dagar varit centrala inom 

den psykodynamiska skolan. Inom psykoanalysen finns inget slutdatum satt från början, och 

inte heller inom den klassiska psykodynamiska terapin – avslutet och separationen ses som en 

viktig del av det terapeutiska arbetet, i många fall en av de mest avgörande faserna av en 

terapi. När i tiden det ska ske avgörs av terapeut och patient gemensamt, genom ett ofta 

känsloladdat terapeutiskt arbete där patientens problematik arbetas igenom mot bakgrund av 

en förestående separation. Psykodynamiska terapeuter utbildas och handleds till att lyssna in 

avslutningsmaterial i patientens berättelser, och man tränar upp sin förmåga att ta sig an detta 

på ett sätt som möjliggör ett avslut av terapin som blir till gagn för patienten. Vissa terapier 

blir korta, andra blir långa – beroende på en mängd olika variabler såsom vilken grad av 

svårigheter patienten har med sig, terapeutens skicklighet och kanske yttre omständigheter - 

kriser eller mirakel som inträffar under terapins gång. 

För att kunna avsluta måste man också en gång ha börjat. Att träda in i en 

terapeutisk relation och allians kräver många gånger hårt arbete som tar olika lång tid av 

samma anledningar som de som avgör terapins längd.  Frågan om vad i en lyckosam terapi 

som lett till framgång är föremål för ett kontinuerligt stort forskningsintresse. Även om 

mycket återstår att klarlägga har man kunnat konstatera att kvalitén på alliansen mellan 

terapeut och patient är av avgörande betydelse för utfallet inom terapier i allmänhet, oavsett 

metod (Safran, Muran & Eubanks-Carter, 2011). I psykodynamisk terapi utgör relationen 

mellan patient och terapeut än mer tydligt än i till exempel KBT-inriktade terapier själva det 

terapeutiska arbetsmaterialet; det är i området mellan dessa två som en läkande upplevelse 

kan bli möjlig. Utan ett genuint möte, ingen djupgående förändring. 

I Skåne har patienter med lätt till medelsvår depression och ångest sedan några 

år tillbaka kunnat få remiss av sin distriktsläkare till psykodynamisk terapi, PDT, innefattande 

upp till 25 sessioner. De terapeuter som ackrediterats av Region Skåne för att utföra detta 

arbete har således att förhålla sig till både den tidsbegränsning som vårdvalet utgör och den 

terapeutiska metod de är skolade i – något som väckte intresse hos författarna. Hur förhåller 

sig terapeuter till dessa två ramar? Hur tänker de kring dem och hur blir det för dem själva 

och deras patienter? Förståelsen för detta på ett djupare plan antas kunna sökas i det konkreta 
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arbete som dagligen utförs på vårdcentraler och terapimottagningar runtom i Skåne, i 

terapeuternas berättelser om sina terapier - de lyckosamma och de mindre lyckosamma, och i 

deras upplevelser av dessa. 

 

TEORI 

 

Centrala aspekter i psykodynamisk terapi 

När är en terapi färdig? Redan Freud brottades med frågan om det finns något 

sådant som ett optimalt eller naturligt slut på en psykoanalytisk terapiprocess (Freud, 1937). 

Den dåvarande medicinska synen på neuroser utgick ifrån att man, om man nu funnit orsaken 

till ett psykiskt problem, också enkelt borde kunna göra sig av med den. Otto Rank (1924) 

hoppades att om man bara grundligt tog sig an det primära traumat - nämligen födelsen - 

genom psykoanalys, skulle hela neurosen vara läkt för all framtid (Rank, 1924 refererat i 

Freud, 1937). Freud raljerar med en liknelse där brandkåren kallas ut till ett övertänt hus och 

nöjer sig med att plocka bort den oljelampa som orsakat branden. Han resonerar runt det 

faktum att en aldrig så lyckad analys inte gör patienten immun mot senare händelser i livet 

som riskerar att föra henne eller honom in i nya neuroser. Han betraktar därmed 

psykoanalysen inte som ett ändligt, utan som ett oändligt projekt, och uppmanar sina kollegor 

att med några års mellanrum återuppta sin egen analys (Freud, 1937). Avslutningen av en 

psykoanalys blir därmed intressant inte som en dikotomi i termer av färdig respektive icke 

färdig, utan ur ett praktiskt perspektiv som innefattar synen på när patientens lidande i både 

dennes och terapeutens ögon är tillräckligt reducerat för att hen ska kunna leva att gott liv; 

älska och arbeta.   

Den senare psykoanalytiska litteraturen behandlar en rad olika kriterier för när 

det är dags att avsluta en analys eller terapi, såsom symtomreduktion, måluppfyllelse, 

internalisering av psykoterapifunktionen och lösning av överföringen (Weiner, 1998 refererat i 

Summers & Barber, 2013). Gemensamt för den psykodynamiska skolan är en syn på 

avslutningsprocessen som en essentiell del av terapin, där tidigare framträdande erfarenheter 

av separationer, förluster och övergångar (som att flytta hemifrån) återaktualiseras och för de 

allra flesta rör upp såväl känslor av saknad som ångest inför separationen. Centralt i 
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avslutningsarbetet blir att hjälpa patienten uttrycka dessa känslor och knyta dem till det arbete 

man gjort under terapins gång (Lemma, Target & Fonagy, 2011). 

Ofta refereras i diskussioner om terapiavslutning till huruvida patienten kommit 

dithän att det blivit möjligt att sörja, d.v.s. om en förflyttning med Melanie Kleins terminologi 

skett från en schizo-paranoid position till en depressiv (Klein, 1988 refererat i Viberg & 

Viberg, 2013). I den depressiva positionen uppfattas terapeuten som ett helt objekt med både 

bra och dåliga sidor, men tillräckligt god för att väcka saknad då terapin är slut. Motsatsen till 

detta läge skulle kunna vara ett där patienten i avslutningsfasen regredierar till att se 

terapeuten som helt och hållet ond, någon som det ska bli skönt att bli av med, och därmed 

helt förnekar det goda arbete man tillsammans åstadkommit under terapins gång. Den 

depressiva positionen möjliggör för patienten att internalisera den tillräckligt goda 

terapeutiska relationen och således även efter terapins avslut kunna använda sig av den i sitt 

reflekterande kring sig själv och dem hen har nära sig. Ett avslut utan att åtminstone till stora 

delar ha kommit dithän skulle de flesta psykodynamiska terapeuter och teoretiker kalla för 

otillfredsställande. 

Fastän den optimala avslutningen av en psykoterapi måste anses vara en där 

patient och terapeut är eniga om att det nu är dags att sluta, är det i själva verket många 

terapier som avslutas innan en sådan överenskommelse kunnat göras. Enligt en studie av Beck 

et al avslutas mer än 80 % av terapierna i psykiatrisk öppenvård prematurt, alltså utan en 

överenskommelse mellan terapeut och patient (Beck et al, 1987 refererat i Gabbard, 2014). 

Orsakerna till detta kan vara allt ifrån utageranden från patienten eller att terapeuten av någon 

anledning slutar sitt arbete, till yttre omständigheter i form av organisatoriska begränsningar 

av terapilängden. 

På vilket sätt en terapi än avslutats, är frågan om den ”var färdig” ändå föremål 

för existentiella funderingar. 60 % av alla patienter som gått i psykodynamisk terapi på privata 

mottagningar tyckte i efterhand att deras terapier antingen varit för långa eller avslutats för 

tidigt (Roe, 2007 refererat i Summers & Barber, 2013). 

Att avgöra när en psykoterapi bör avslutas är alltså sammanfattningsvis en 

mångfasetterad och svår sak. Utageranden ska sållas ut från tecken på att patienten behöver 

slita sig loss och prova sina egna vingar. Även för terapeuten innebär avslutet en separation, 

och hen behöver således ha sina egna känslor och upplevelser under ständig uppsikt för att 

inte dessa på omedvetet vis ska styra avgöranden om terapins ände. Gabbard (2014) 
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konstaterar att psykoterapeuter måste förlika sig med att deras professionella liv kommer att 

kantas av upprepade förluster – något vi är olika rustade för och hanterar därefter. 

 

Klassisk PDT och Dynamisk korttidsterapi. 

Stödjande och expressiv dynamisk terapi. Klassisk psykodynamisk terapi 

innehåller metoder och förhållningssätt anpassade för olika personlighetstyper och problem, 

vilka förenklat kan placeras in längs ett spektrum från stödjande till expressiva. Längst bort i 

den stödjande änden hamnar terapier med patienter med kronisk jagsvaghet samt i grunden 

friska/neurotiskt strukturerade patienter som regredierat eller tappat förmågor till följd av en 

tillfällig kris. Den kroniska jagsvagheten kan till exempel yttra sig i form av en otillräcklig 

realitetskontroll, låg impulskontroll och ångesttolerans. Gruppen innefattar även patienter med 

någon organisk kognitiv dysfunktion, de som saknar ”psychological mindedness” och 

patienter med allvarliga personlighetssyndrom, benägenhet till utageranden och skadade 

objektrelationer som gör det svårt att skapa allians (Gabbard, 2014). 

I den expressiva änden befinner sig terapier med patienter med stark motivation 

och jagstyrka, ”psychological mindedness”, intakt realitetskontroll, meningsfulla 

objektrelationer, god impulskontroll och frustrationstolerans, som också verkar kunna ta till 

sig provtolkningar (Gabbard, 2014). 

Kriterierna ovan kan vara till hjälp för terapeuten att avgöra vilken typ av terapi 

som mest lämpar sig för den patient man har framför sig, men att förutsäga vilken patient som 

kommer att kunna tillgodogöra sig vilken typ av behandling bör ändå ses som en mycket svår 

uppgift, som i bästa fall leder fram till en kvalificerad gissning (Gabbard, 2014). 

Långtids- och korttidsterapi. Vad som betraktas som korttids- respektive 

långtidsterapi skiftar i litteraturen. I forskningssammanhang brukar gränsen dras vid ett års 

terapi, eller ca 50 sessioner, men den vanligaste allmänna definitionen av korttidsterapi är 

terapi med upp till 25 sessioner (Gabbard, Beck & Holmes, 2005 refererat i Argus-Zivaljic, 

2018). Antalet sessioner varierar mellan olika dynamiska korttidsmodeller; vissa har ett 

bestämt antal sessioner i sin manual, andra har ett öppet men ungefärligt överenskommet 

avslutningsdatum inom maximalt ett år. Gemensamt för alla modeller, förutom 

tidsbegränsningen, är terapifokus och terapeutaktivitet. Terapifokus är ”…ett affektivt 

dilemma som behöver lösas för att patienten ska kunna utvecklas” (Argus-Zivaljic, 2018), och 
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terapiaktivitet innebär större aktivitet i form av ”…tolkning av överföring, omedvetna 

konflikter och i att konfrontera motstånd” (Argus-Zivaljic, 2018). 

I takt med att flera dynamiska korttidsterapimodeller vuxit fram sedan 60-talet, 

har frågan om vilka patienter som kan antas dra bäst nytta av den ena eller andra modellen 

kommit alltmer i fokus för forskning. Den ursprungliga utgångspunkten har varit att 

korttidsterapierna, på grund just av sin tidsbegränsning och därmed starka betoning på fokus 

och intensitet, lämpat sig för i stort sett samma patienter som de som ovan beskrivits kan 

tolerera ett mer expressivt anslag (Gabbard, 2014). I en studie av Høglend (2003) slås fast att 

kvaliteten på objektrelationer är den bästa predicerande faktorn för utfall, samt att patienter 

med en historia av problematiska interpersonella relationer eller som diagnosticerats med 

personlighetssyndrom generellt sett inte lämpar sig för korttidsterapi. Dessa patienter behöver 

mer än 35 sessioner för att uppnå stabil dynamisk förändring (Høglend, 2003 refererat i 

Gabbard, 2014). 

Kriterierna för korttidsterapi är dock under pågående debatt. Bland annat för 

ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), har studier visat på goda resultat även 

för vissa av de grupper som enligt kriterierna ovan inte torde lämpa sig för den typen av 

terapi. Argus-Zivaljic (2018) redogör för en konservativ och en radikal ståndpunkt, av vilka 

hon menar att den radikala idag är den mer vanligt förekommande. Den konservativa 

ståndpunkten beskrivs som följer: ”Endast akuta störningar hos i grunden välanpassade 

personligheter är lämpliga för korttidsterapi. Korttidsterapeutiska metoder bör användas 

endast när långtidstterapeutiska metoder av praktiska skäl inte går att använda”. Och den 

radikala: ”Goda resultat kan ofta uppnås hos allvarliga, sedan länge existerande störningar. 

Korttidsterapeutiska metoder har sina egna positiva indikationer och kan i vissa fall visa sig 

mer användbara än långtidsterapeutiska metoder” (Argus-Zivaljic, 2018). 

Oavsett om man bekänner sig till de konservativa eller radikala, verkar det råda 

enighet om att det som är gemensamt för korttidsterapierna är ett avgränsat och tydligt fokus, 

vilket alltså förutsätter att ett sådant går att hitta, komma överens om och hålla sig till genom 

hela terapin. De som menar att korttidsterapi kan lämpa sig även för patienter med svårare 

personlighetsproblematik menar då att korttidsterapi kan vara till god hjälp för att arbeta just 

med en begränsad del av patientens problematik, men att det kanske inte är tillräckligt som 

enda insats (Gabbard, 2014; Argus-Zivaljic, 2018). Argus-Zivaljic (2018) beskriver 

korttidsterapi som en ”…på sätt och vis högspecialiserad akut psykoterapi – som har en 

speciell form – men där innehållet i regel inte skiljer sig från annan psykodynamisk terapi”. 
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Hon lyfter också fram förmågan att tolerera att terapin tar slut som en väsentlig förutsättning 

för korttidsterapi. Även om vi alla har att förhålla oss till att allt har en ände, har vi också 

olika förutsättningar för att på ett gott sätt hantera den insikten (Argus-Zivaljic, 2018). 

Samtliga dynamiska korttidsterapimodeller innefattar riktlinjer för hur avslutningen ska 

hanteras, och det ses med avseende på den tydliga tidsbegränsningen som centralt i terapin. 

I långtidsterapi kan en illusion om oändlighet finnas med en längre tid, och 

verka som en bärande aspekt av upprättandet av allians och s.k. lekområde. Winnicott var den 

som först tydligt fäste uppmärksamhet på lekens avgörande betydelse för psykoterapeutisk 

förändring. Han beskriver i Lek och verklighet (1971) hur psykoterapi ”…äger rum i två 

lekområden som delvis sammanfaller, patientens lekområde och terapeutens. Psykoterapi 

handlar om två människor som leker tillsammans. Följden av detta är att när det inte går att 

leka måste terapeutens arbete inrikta sig på att få patienten att övergå från ett tillstånd där han 

inte kan leka till ett tillstånd där han kan leka” (Winnicott, 1971). Han betonar det helt 

avgörande i att denna lek, som upptar tid och rum och är grunden för allt meningsfullt 

skapande, tillåts uppstå i det terapeutiska rummet och skriver vidare: ”Naturligtvis 

förekommer i en arrangerad leksituation eller en behandlingstimme mera regelbundna 

förhållanden än i en tidlös upplevelse på golvet där hemma, men det hjälper oss att förstå vår 

uppgift om vi vet att grunden till det som vi gör är patientens lek, en upplevelse av skapande 

som tar upp tid och rum och som är intensivt verklig för patienten” (Winnicott, 1971). 

Tankar om avslutet kommer i de längre, icke tidsbegränsade terapierna in först 

efter en tids arbete. Det är upp till terapeuten att lyssna efter när i tiden det är hjälpsamt att 

börja ta tag i separationsprocessen - något som kräver stor lyhördhet och erfarenhet från 

dennes sida. Även terapeuter kan värja sig mot det svåra i en separation, och en ständig 

övervakning av de egna reaktionerna för att kunna skilja ut motöverföring från aktiveringen 

av egna sårbarheter blir därmed nödvändig. 

 

Vårdval psykoterapi i Region Skåne: bakgrund och utformning 

Vårdval Psykoterapi i Region Skåne tog sin början som en förlängning av den så 

kallade Rehabgarantin, en överenskommelse som fattats 2008 mellan Socialdepartementet 

och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, efter att man på riksplanet uppmärksammat att 

psykisk ohälsa och olika typer av smärtproblematik stod för närmre 60% av alla 

sjukskrivningar. 
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Inom ramen för Rehabgarantin erbjöds för psykisk ohälsa endast kognitiv 

beteendeterapi, KBT, och interpersonell terapi, IPT, samt för smärttillstånd Multimodal 

smärtrehabilitering, MMR. Enligt Anja Nyberg, hälso- och sjukvårdsstrateg på Avdelningen 

för Hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne, upplevdes detta i många landsting som 

alltför styrande och oflexibelt. Flera andra metoder användes med framgång men gav inte 

samma statliga ersättning som KBT, IPT och MMR (A. Nyberg, personlig kommunikation, 15 

augusti 2017). 

År 2008 kom Lagen om valfrihetssystem, LOV, avseende tjänster inom hälso- 

och sjukvård och socialtjänst. Den stipulerar att ”….den enskilde har rätt att välja den 

leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat 

kontrakt med” (1 kap 1§ LOV). Mot denna bakgrund påbörjades i Region Skåne ett arbete 

med att utforma och sjösätta ett system för den valfriheten, som kom att kallas Vårdval 

Psykoterapi. En tvärprofessionell grupp tillsattes för att utforma underlag för 

kompetenskraven för de terapeuter som skulle tillhandahålla behandlingen, och för att 

säkerställa utvärderingen av terapierna. Inledningsvis ingick endast KBT och IPT, men 2014 

införlivades även PDT i utbudet (A. Nyberg, personlig kommunikation, 15 augusti 2017). 

Gränsen för antalet terapisessioner inom Rehabgarantin var i Region Skåne satt 

till max 12-13 samtal, och patienterna gick i medeltal 9 sessioner i KBT. Ersättning utgick vid 

sjätte och sista samtalet samt vid uppföljningen, inte per behandlingssession, och man kan 

spekulera i om det möjligen kan ha haft viss påverkan på den relativt korta behandlingstiden. 

För att få en fingervisning om hur många sessioner PDT-patienterna fick i medeltal, såg man 

över de då befintliga avtal som Region Skåne hade med psykodynamiska psykoterapeuter. 

Patienter inom dessa avtal gick i PDT i genomsnitt ca 25 sessioner, vilket var en av 

anledningarna till att man kom att sätta vårdvalets gräns just där. Man tänkte sig också att 

antalet sessioner skulle spegla vad en patient på primärvårdsnivå kunde tänkas ha behov av, 

och att man för de patienter som bedömdes ha större vårdbehov borde överväga en annan 

vårdnivå. Ytterligare en anledning var att man såg ett tak för antalet sessioner som en 

nödvändighet av ekonomiska skäl. Trots den skarpa gränsen vid 25 samtal, fanns också en 

intention att det skulle finnas viss flexibilitet så att de primärvårdspatienter som behövde 

förlängd behandling efter de 25 samtalen skulle kunna få det, till exempel inom den ordinarie 

verksamheten på en vårdcentral (A. Nyberg, personlig kommunikation, 15 augusti 2017). 

Det som idag ingår i Vårdval Psykoterapi är ett kort avtal om 12 sessioner KBT 

eller IPT, och ett långt avtal om 25 sessioner KBT eller PDT. Remiss till psykoterapi inom 
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vårdvalet får endast skrivas av specialist i allmänmedicin på vårdcentral och det är således 

denna som bedömer behovet av psykoterapi och vilken terapimetod som är att föredra. Den 

bedömningen ska enligt psykoterapiavtalet ha föregåtts av samverkan mellan läkaren och 

”…..vårdcentralens kompetens för psykosocialt stöd och behandling” (Förfrågningsunderlag 

och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande 2018). 

Målgruppen för erbjudandet om psykoterapi är ”….patienter som är 16 år eller 

äldre med lindrig eller medelsvår depression samt ångest eller stress. /…/Patienter inom 

psykiatrin som behöver de insatser som vårdval psykoterapi erbjuder ska, för att få kontinuitet 

och en sammanhållen vårdprocess, behandlas inom psykiatrin” (Förfrågningsunderlag och 

Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande 2018). 

Oavsett terapimetod inleds terapierna med en bedömningsfas på 1 – 5 sessioner 

varefter terapeut och patient gemensamt beslutar om de ska fortsätta att arbeta tillsammans. 

Patienten har möjlighet att byta till annan terapeut med samma terapimetod, fram till och med 

session 5. Om bedömningen skulle visa att patienten borde byta terapimetod måste terapeuten 

återremittera till allmänläkaren, eventuellt med rekommendation om annan behandling. 

Uppföljning av avtalen från Region Skånes sida sker kontinuerligt, i form av så 

kallade medicinska revisioner där leverantörerna kontrolleras med avseende på ”….följsamhet 

till avtal, kompetenskrav samt gällande lagar och författningar” (Förfrågningsunderlag och 

Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande 2018). Uppföljning av psykoterapierna sker 

idag på tre områden via enkäter som fylls i av patient och terapeut vid första och sista 

sessionen, samt vid uppföljningssamtalet som i samtliga terapiformer ska ske tre månader 

efter det avslutande samtalet. Enkäterna består av ett självskattningsformulär; EQ5D (”About 

EQ-5D”, 2018) och ett formulär med fokus på funktion, grundat på ICF, internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen, 2018), som 

fylls i av terapeuten och avser mäta sömn, stress och koncentration. Sjukskrivningsstatus är 

det tredje uppföljningsområdet. 

Under vårdvalets första tid kunde patienten remitteras till en ny terapiomgång 

direkt efter uppföljningen, om det fanns grund för det. I praktiken innebar det för PDT-

patienterna att de kunde få 25 + 25 sessioner med tre månaders uppehåll emellan. Från och 

med januari 2016 har ett års karens räknat från uppföljningsdatum införts. Det innebär att en 

patient som avslutats efter 25 sessioner men har behov av fortsatt behandling, måste vänta i 

15 månader innan hen har möjlighet att fortsätta sin psykoterapeutiska behandling. 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

Författarna har inte kunnat hitta några undersökningar likt den här föreliggande, 

som fokuserar på psykoterapeuternas upplevelse av arbete inom Vårdval Psykoterapi i Region 

Skåne. Resultaten från de kontinuerliga patientuppföljningarna inom vårdvalet och dess 

föregångare Rehabgarantin, har använts för att utvärdera insatsen främst ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv. Sådana studier har gjorts både på riksplanet och i Skåne (Jarl, 

Nilsson, Gerdtham, Grahn & Nyberg, 2017), men har inte inbegripit psykodynamisk terapi, 

och belyser inte heller terapeut- eller metodfrågor. 

Däremot har, vid genomsökning av PsycINFO och Lunds Universitets samlade 

sökverktyg LUBsearch, hittats ett par relevanta forskningsartiklar som belyser studiens 

grundläggande fråga kring den antagna konflikten mellan metod och organisation, samt en 

studie om hur antal sessioner i terapi står i relation till psykoterapeutiskt utfall, vilka 

sammanfattas nedan. Sökningarna har gjorts med sökorden the psychodynamic frame, 

therapeutic setting, conflict, psychodynamic environment, therapist attitudes, och 

organization på svenska och engelska, kombinerade på olika sätt. 

 

Hur mycket terapi behövs för att ge effekt? 

I artikeln ”The dose response relationship in psychotherapy: Implications for 

social policy” presenteras resultaten av en studie gjord i syfte att tillhandahålla beslutsfattare i 

Australien ett mer evidensbaserat underlag för utformning av psykoterapiutbudet inom den 

offentliga vården (Harnett, O’Donovan & Lambert, 2010). Vid tidpunkten för studiens 

genomförande kunde australiensiska distriktsläkare remittera patienter med psykisk ohälsa till 

psykoterapi innefattande sex sessioner med möjlighet till förlängning med ytterligare lika 

många, alltså maximalt 12 sessioner. Studien gjordes med ett naturalistiskt urval där 

huvuddelen av de 125 deltagande patienterna diagnosticerats med ångest och/eller depression. 

Även diagnoser som personlighetssyndrom, ätstörning, substansmissbruk, interpersonell 

konflikt, förlust, sömnstörning och sexuell dysfunktion förekom. Man lät patienterna fylla i ett 

självskattningsformulär, Outcome Questionnaire-45 (OQ-45), (Lambert et al., 2004, refererat i 

Harnett, O’Donovan & Lambert, 2010), bestående av 45 frågor kring psykologiskt mående 
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och fungerande, efter varje session. Skalan spänner från 0-180, där hög poäng korrelerar med 

större lidande. 

För att kunna säga något om när en terapi kan anses vara av tillräckligt värde för 

patienten, använde man sig av begreppet kliniskt signifikant förändring (clinically significant 

change, CS), vilket innefattar dels ett cutoff-värde för när patientens självskattade mående är 

mer likt normalt fungerande än patologiskt, dels kriteriet att förändringen måste vara 

statistiskt relevant (statistically reliable change, RC), d.v.s. större än mätinstrumentets 

validerade felmarginal. Analysen utfördes i enlighet med Kaplan-Meiers procedure for 

survival analysis (Kaplan & Meier, 1958 refererat i Harnett et al, 2010), vilken gör det möjligt 

att beräkna hur många patienter som kan förväntas ha uppnått kliniskt signifikant förändring, 

CS, respektive statistiskt relevant förändring, RC, efter en session, två sessioner och så vidare. 

Studieresultaten visade att vid 10 sessioner hade 50% av patienterna uppnått en 

statistiskt relevant förändring, i detta fall över 14 poängs positiv förändring. För att 50% av 

patienterna skulle uppnå en kliniskt relevant förändring, d.v.s. också kommit över cutoff-

värdet på 63 poäng, krävdes 14 sessioner. Av patienter som vid inträdet i studien uppvisat 

minst medelsvår psykisk ohälsa hade 70% uppnått kliniskt signifikant förändring vid 23 

sessioner. Vid läsandet av dessa resultat bör man ha i åtanke att endast 34% (en siffra som 

enligt artikelförfattarna liknar den i många andra studier) av patienterna uppnådde kliniskt 

signifikant förändring under sin terapi och många patienter avslutade alltså sin terapi innan en 

sådan förändring uppnåtts. Artikelförfattarna betonade till följd av detta vikten av att hålla 

patienter kvar i terapi tillräckligt länge, snarare än att införa begränsningar av antal gånger. De 

drog också slutsatsen att den högsta vårdkvaliteten – och klokaste finansiella beslutet – torde 

uppbringas genom att noggrant följa hur varje enskild patient svarar på behandlingen, sätta 

det i relation till den psykologiska hälsan och låta detta avgöra behandlingslängden istället för 

att förlita sig på en teoretisk arbiträr gräns. Eftersom det också kunnat visas att patienter som 

snabbt svarar på behandling också snabbare avslutar denna när progressen övervakas 

strukturerat, menade artikelförfattarna slutligen att en sådan modell för erbjudande av 

psykoterapeutisk behandling inte nödvändigtvis måste bli dyrare än en tidsbegränsad modell, 

och mycket troligt alltså mer effektiv med avseende på progress hos patienterna (Harnett et al, 

2010). 
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Både broms och motor: en studie om besvikelse i organisationer 

Clancy, Vince och Gabriel har i artikeln ”That Unwanted Feeling: A 

Psychodynamic Study of Disappointment in Organizations” (2011) studerat fenomenet 

besvikelse i organisationer med en objektrelationell utgångspunkt. De har närmat sig ämnet på 

ett fritt kvalitativt sätt genom att intervjua 12 respondenter på temat upplevd besvikelse inom 

ramen för en arbetssituation. Intervjupersonerna har ombetts att berätta något självupplevt på 

temat, och därifrån har intervjuaren sedan uppmuntrat till fördjupning i form av känslor, 

tankar och erfarenheter. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades enligt de 

principer för kodning som Glaser och Strauss (1967) utarbetat för grounded theory (Glaser & 

Strauss, 1967 refererat i Clancy, Vince & Gabriel, 2011), och analysen mynnade ut i en 

teoretisk ram utifrån vilken fenomenet besvikelse kan förstås. Man fann besvikelse uttryckt i 

materialet utifrån tre olika positioner, vilka döptes till 1) I am disappointing, 2) I am 

disappointed och 3) I disappoint. I den första positionen upplevdes besvikelsen som ett eget 

misslyckande, i den andra som någon annans misslyckande och i den tredje som en förlust. 

Författarna har funderat kring resultaten utifrån Melanie Kleins 

utvecklingspsykologiska teorier och förstått de båda första positionerna i ljuset av Kleins 

paranoid/schizoida position, och den tredje som likställd med hennes depressiva position. I 

den paranoid/schizoida positionen kan barnet inte härbärgera objektet – föräldern – som både 

god och ond, utan måste för att skydda upplevelsen av ett gott objekt plocka bort alla onda 

upplevelser av samma objekt och hålla de båda ytterligheterna isär. För att försvara sig mot de 

onda upplevelserna projiceras de ut, och objektet förblir således kvar på sin piedestal, upplevt 

endast som gott. Vad författarna fann i sitt intervjumaterial var ett flertal berättelser där 

intervjupersonen beskrev sin upplevelse av besvikelse just som en ond och icke önskvärd 

känsla, som antingen förlades inåt (position 1) i form av självanklagelse; det är jag som är 

upphov till besvikelsen, eller utåt (position 2) i form av anklagelse gentemot andra – personer 

eller yttre faktorer. Organisationen förblir i båda fallen kvar i en fantasibild av en ideal 

organisation; en som skulle kunna vara och fungera, om bara jag eller de andra kunde leva 

upp till den. Dessa båda positioner speglar enligt författarna den mest förhärskande 

uppfattningen av besvikelse som en oönskad känsla, som riskerar att göra organisationen 

mindre kreativ genom att människor inom organisationen försvarar sig emot den på olika sätt. 

Det som emellertid också uppdagades i materialet var berättelser om besvikelse utifrån en 

tredje position, där informanterna beskrivit upplevelser av att ha misslyckats – själv eller som 

grupp - men fått hjälp att stå ut med besvikelsen över detta och ta nya tag. Parallellen till 
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Kleins depressiva position är tydlig - först när barnet kan se föräldern/objektet som både god 

och ond, men tillräckligt god, kan hen sörja det som eventuellt tagit skada och få fatt i den 

kreativa önskan att reparera. 

Paradoxen som betonats i slutdiskussionen är den att bara genom att erkänna 

besvikelsen som oundviklig kan vi komma över den. Idealisering av en organisation som 

stabil, med ett tydligt uppdrag och positiv syn på framtiden, implicerar att misslyckanden 

måste placeras hos individer eller grupper inom organisationen. Individer uppfattar då känslan 

av besvikelse som oönskad, försöker hantera den genom att ta skulden på sig själv och dra sig 

tillbaka, eller anklaga någon annan. Ingetdera renderar kreativitet och nytänkande och båda 

innebär en förnekelse av det faktum att misslyckanden – precis som succéer – är oundvikliga i 

alla reella organisationer; den perfekta organisationen, liksom den perfekta modern, existerar 

bara i vår fantasi. 

Studien som helhet kan möjligen kasta visst ljus även över den här aktuella 

frågeställningen rörande hur terapeuter inom den organisation som utgörs av vårdval 

psykoterapi i Region Skåne reagerar på och förhåller sig till de ideala metodologiska ramarna 

respektive de reella organisatoriska, något som kommer att återkommas till. 

 

Sammanhangets påverkan på det terapeutiska arbetet 

Price och Paley (2008) har studerat hur den omgivande organisatoriska miljön 

eller ramen påverkar psykoterapin, sett ur terapeutens perspektiv – alltså ett mycket snarlikt 

fokus det som vi själva anlagt. De har använt sig av grounded theory (Strauss & Corbin,1990 

refererat i Price & Paley, 2008) för att analysera intervjumaterial från intervjuer med sex 

psykodynamiska psykoterapeuter verksamma inom det nationella brittiska hälso- och 

sjukvårdssystemet, NHS, och resultaten har presenterats i artikeln ”A grounded theory study 

on the effect of the therapeutic setting on NHS psychodynamic psychotherapy from the 

perspective of the therapist”. 

De kommer, inte helt överraskande, fram till att den omgivande miljön har stor 

inverkan på det psykoterapeutiska arbetet, men går sedan vidare till att se över hur olika sätt 

att hantera denna vetskap leder till hinder respektive möjligheter. Deras intervjumaterial 

beskriver ett komplext förhållande mellan å ena sidan externa och interna terapeutiska 

konflikter, vilka interagerar med aspekter av de resurser och professionell praxis som 
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deltagarna omges av å den andra.  Den slutsats de drar är att dynamiken i detta komplexa 

samspel exponerar terapeuten både för en rikedom av kliniskt hjälpsamt material och för ett 

potentiellt katastrofalt terapeutiskt utfall. De utgår i sitt vidare resonemang ifrån vikten av den 

psykodynamiska ramen som hållande faktor i terapin; ramen ska garantera ett hållande 

(containing) av ofta psykotiska aspekter av det omedvetna. När rambrott sker blir ramen i sig 

en del av den analytiska processen istället för att verka i bakgrunden, och det kräver stor 

omsorg och fingertoppskänsla från terapeutens sida att ta sig an dessa rambrott. Rambrott är 

nu inte per se negativa - de flesta terapeuter har haft upplevelser av att någon oväntad extern 

störande händelse lett till terapeutiska framsteg, och på så vis verkat i kreativ riktning. Vad 

forskarna visat på är dock att när för mycket händer som stör ramen, faller terapeutens 

möjligheter att hantera dessa händelser på ett reflekterande sätt, vilket leder till att patienten 

inte blir hållen (contained). 

Även om författarna under studiens gång fått sina förutfattade meningar om 

ramens betydelse bekräftade, har de också fått upp ögonen för att ett alltför stort helighållande 

av den psykodynamiska ramen kan göra att man missar värdefullt material som dyker upp just 

på grund av de icke optimala förutsättningarna under vilka terapierna bedrivs. Det är känt att 

ramens hållande effekt är av stor vikt, särskilt för skörare patienter. I den bästa av världar sker 

terapin inom en trygg ram som tillåter terapeut och klient att nå fram till omedvetet material 

och att förstå rambrott utifrån en psykodynamisk modell. Det är också känt att många 

organisationer, som till exempel NHS, tillhandahåller allt annat än optimala förutsättningar för 

en intakt ram, vilket terapeuter har att förhålla sig till på något vis. Författarna kommer till 

slutsatsen att om den yttre påverkan på ramen inte är alltför stor kan oönskade händelser 

berika terapierna. En helt oundgänglig förutsättning för att detta ska vara möjligt är att 

organisationen i sig själv är reflektiv, d.v.s. underlättar för terapeuter och andra att öppet titta 

på tillkortakommandena och reflektera kring hur de påverkar arbetet. Oreflekterade externa 

händelser som ständigt griper in i ramen är utan tvekan av ondo.   

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att belysa förutsättningarna för att bedriva framgångsrik 

psykodynamisk terapi inom den tidsbegränsade ramen för Vårdval Psykoterapi i Skåne. De 

frågor som ställs är hur psykoterapeuter i sitt dagliga arbete förhåller sig till vårdvalets 
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respektive den psykodynamiska terapins ramar med avseende på tidsbegränsningen, och hur 

de upplever att deras förhållningssätt påverkar det terapeutiska arbetet. 

 

METOD 

 

Författarna har valt att gripa sig an forskningsfrågan med en fenomenologisk 

hermeneutisk utgångspunkt och hållningen till materialet har varit induktiv. Ett antal 

terapeuter har intervjuats, och strävan har därefter varit att nalkas intervjumaterialet så naivt 

som möjligt, utan alltför många förutfattade meningar om riktning. Vad finns här egentligen, 

manifest såväl som latent, i texten? 

Hur naiv ansatsen än varit kan naturligtvis inte bortses från personliga 

utgångspunkter och föreställningar, medvetna såväl som omedvetna. ”Det är inte 

tillfälligheter som styr. Däremot tror jag att vi ofta inte är medvetna om vem eller vad vi söker. 

Vi trevar oss fram, låter blicken glida omkring utan att fästa på något speciellt, och så 

plötsligt ser vi honom. Han är den rätte! Det är dig jag har sökt! /…/ Om vi alltid låter benen 

gå mot utstakade mål och för tidigt fokuserar blicken, kommer vi aldrig att få syn på honom 

/…/”  (Olsson, 2008, s. 100). Den grundläggande manifesta förförståelsen har inbegripit 

tanken om en inbyggd konflikt mellan den psykodynamiska ramen och vårdvalsramen, och att 

denna konflikt torde leda till svårigheter på olika plan för psykoterapeuterna. Det har dock 

också uppmärksammats att det kan finnas fördelar med systemet. Framför allt har en stor 

nyfikenhet på hur terapeuter inom sig förhåller sig till detta svåra varit vägledande, vilket lett 

till ambitionen att så fritt som möjligt söka i materialet. 

 

Deltagare och tillvägagångssätt 

Sammanlagt sju psykoterapeuter verksamma inom vårdvalet i Region Skåne har 

intervjuats. De rekryterades från författarnas professionella nätverk. Fyra av terapeuterna är 

psykologer till grundprofessionen och tre socionomer, fem är kvinnor, två män. Alla är 

legitimerade psykodynamiska psykoterapeuter och ackrediterade av Region Skåne att bedriva 

terapi inom vårdvalet. En person arbetar på vårdcentral, resterande är privatpraktiserande på 

mottagningar av olika storlek. Först intervjuades ett par terapeuter ur författarnas egna nätverk 

och dessa bistod sedan med hjälp att rekrytera ytterligare intervjupersoner. Gränsen sattes vid  
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sju intervjuer då bedömningen var att det skulle ge tillräckligt mycket material för att kunna 

gruppera innehållet i meningsfulla och giltiga kategorier och teman. 

Med fem av terapeuterna skedde intervjuerna på deras respektive mottagning 

och med resterande två, hemma hos någon av författarna. Intervjuerna varade ungefär en 

timme vardera och spelades in på ljudfil. De inledande frågor terapeuterna fick ta del av före 

intervjun, och som utgjorde underlag för samtalen, var följande: 

1) Kan du berätta om en terapi du haft inom vårdvalet, som du upplevde som 

framgångsrik? Varför? 

2) Kan du berätta om en terapi du haft inom vårdvalet som du INTE upplevde som 

framgångsrik? Varför? 

Under samtalet ombads terapeuterna utveckla sina tankar om de olika terapierna 

i relation till vårdvalet med särskilt fokus på tidsbegränsningen. 

 

Analys 

Intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån tematisk analys såsom den 

beskrivits av Willig (2013). Inspiration till arbetet med kategoriseringen för att bättre förstå 

hur meningsbärande enheter kan skönjas och etiketteras, har hämtats hos Graneheim & 

Lundman (2009), samt hos Olsson (2008) för att öppna läsningen för latent material på flera 

nivåer i texten. 

Kopplat till föreställningen om vad som gått bra respektive inte gått bra finns 

ett brett spektrum av tankar om varför det blev som det blev, vilka yttre såväl som inre 

faktorer som ledde terapeut och patient till detta goda eller onda ställe. Vad var det som gick 

fel, vad blev bra, vems fel var misslyckandet, är alla frågor som på olika vis speglar vad som 

pågår i terapeutens inre under en terapiprocess och i dess eftermäle. Att be om konkreta 

berättelser om sådana processer tänktes därför kunna vara en framkomlig väg för att hitta 

mönster som skulle kunna säga något mer generellt om det terapeutiska arbetet inom 

vårdvalet. 

De huvudsakliga intervjufrågorna hade konstruerats relativt fritt i syfte att 

generera så mycket som möjligt av personliga reflektioner och tankegångar, och hela 

materialet har använts – terapiberättelser såväl som övrigt intervjumaterial – för vår analys. 
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Under analysarbetets gång har framträtt 16 berättelser om goda respektive mindre goda 

terapier, vilka alla finns kort beskrivna här nedan i syfte att ge läsaren en förståelse för med 

vilken utgångspunkt terapeuterna sedan reflekterar över sitt arbete. 

Den övergripande frågan som rörde hur terapeuterna förhåller sig till att arbeta 

psykodynamiskt inom ramen för vårdvalet, och antagandet att dessa båda system på olika sätt 

står i konflikt med varandra, har lett till ett sökande i materialet efter uttryck – manifesta och 

latenta – för denna konflikt, och efter attityder, förhållningssätt, åsikter och funderingar 

relaterade till den. De utsagor som identifierats har förts samman, inledningsvis till sex 

kategorier som berörde hur vårdvalskonstruktionen påverkar i tur och ordning språket 

(dynamiskt respektive medicinskt), bedömningen (vilka patienter som anses lämpliga), synen 

på terapeutisk metod (korttidsterapi eller klassisk psykodynamisk terapi), terapeutens mående 

(stress kontra hållande kapacitet), synen på terapi (gratis och tidsbegränsad) samt terapeutens 

inre konflikt (mellan kritik av systemet å ena sidan och rättfärdigande av detsamma å den 

andra). 

Med den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997) i åtanke studerades de 

ursprungliga kategorierna. Detta gav vid handen att de sex områden där intervjupersonerna 

tydligast uppehållit sig i sina reflektioner kunde fördelas under tre övergripande teman med 

relevans för studiens fokus på tidsbegränsningen och den dynamiska metoden: Vad gör 

tidsbegränsningen med Bedömningen (innefattande kategorierna bedömning och synen på 

terapeutisk metod) Vad gör tidsbegränsningen med den Dynamiska processen (innefattande 

kategorierna språket och synen på terapi) och Vad gör tidsbegränsningen med Terapeuten 

(innefattande kategorierna terapeutens mående och terapeutens inre konflikt). 

 

Etiska överväganden 

Allt material har i sluttexten anonymiserats så att varken terapeuter eller de 

patienter de diskuterar ska kunna identifieras. Terapeuterna har tillfrågats om de velat läsa 

igenom texten före publicering men samtliga har avböjt. Några har önskat att bli kontaktade i 

händelse av tveksamheter runt sekretessen. Någon sådan situation har inte uppstått. 

Då uppsatsens fokus har legat på terapeutens inre snarare än på specifika 

patientfaktorer, har det inte tett sig nödvändigt att ta med några detaljerade beskrivningar som 
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skulle kunna kännas igen av berörda patienter eller de som känner dem. I ett par citat har för 

säkerhets skull vissa detaljer förvrängts. 

Vad gäller terapeuternas anonymitet är denna kanske svårare att helt garantera, 

med tanke på det lilla urvalet och att flera av terapeuterna tipsat om varandra. Alla har dock 

frivilligt ställt upp på att bli intervjuade, informerats om syftet med studien och hur materialet 

kommer att behandlas och muntligen godkänt detta. Terapeuterna har avidentifierats avseende 

kön eftersom endast två av våra informanter var män. Vissa uttalanden i intervjuerna tyder på 

att det skulle kunna finnas en viss rädsla hos terapeuterna att bita den hand som föder dem, 

och för att alltför kritiska uttalanden om vårdvalet eller Region Skåne på något sätt skulle 

kunna komma att skada dem eller till och med riskera deras födkrok. Detsamma gäller för 

uttalanden om hur man i vissa fall förhållit sig icke avtalsenligt till vårdvalsramen. Ingen har 

uttalat några sådana farhågor explicit, och med tanke på att ingen terapeut är namngiven kan 

saken inte anses ha etisk betydelse. Som iakttagelse har den däremot funnits med i själva 

analysarbetet. 

 

RESULTAT 

 

Som en bakgrund inleds resultatredovisningen med en överblick över de terapier 

intervjupersonerna beskrivit. Här följer således en kort sammanfattning av var och en av de 

sammanlagt 16 berättelserna, fördelade på sju framgångsrika och nio mindre framgångsrika 

terapier. 

 

Framgångsrika terapier 

- Patienten med instängd sorg: En medelålders man remitteras till terapi med depressiva 

besvär och problem i relationen till hustrun. Till en början beskriver terapeuten honom 

som tämligen rigid; han sitter med anteckningsblocket i knäet och förhåller sig 

försvarsmässigt intellektualiserande. Ur hans livshistoria framträder efter en tid en stor 

inkapslad sorg; hans bror dog tidigt i en obotlig sjukdom, något han stoppat undan och 

stängt till om alltsedan dess. Terapeuten upplever det som att han håller emot med 

relativt stor kraft under de första 10 samtalen, men sedan plötsligt släpper taget och 

arbete med sorgen blir möjligt. Efter 16-17 samtal är terapeut och patient eniga om att 
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avsluta. Patienten känner sig friare och mer handlingsbenägen och terapeuten tänker 

att sorgen bearbetats men att det möjligen finns en underliggande rigiditet som är mer 

primär, och själva anledningen till att han en gång hanterat sin sorg som han gjort, som 

inte blivit adresserad. 

- Fjädern i hatten: En ung kvinnlig student börjar i terapi som ett av många projekt för 

att få sig själv att må bättre och inte gång på gång hamna i destruktiva relationer där 

hon i efterhand känt sig utnyttjad. Under terapins gång rensar hon alltmer upp i fältet 

av coachning och yoga-kurser, och ägnar sig mer fokuserat åt det terapeutiska arbetet. 

Terapeuten upplever henne som mycket motiverad och målmedveten, och 

arbetsalliansen etableras därmed lätt. Mot slutet uppfattar hen att patienten uppnått ett 

lugn som manifest tydliggörs i de val hon gör för sig själv och sitt liv. Efter avslutad 

terapi skriver patienten klart en bok och nämner terapeuten i ett inledande tack, något 

som beskrivs som ett slags glädjande kvitto på att man gjort något gott, som man 

väldigt sällan får så konkret till sig. 

- Den hjärtsjuka kvinnan: En kvinna i övre medelåldern remitteras till psykoterapi efter 

en hjärtoperation då hon trots ett lyckat resultat inte längre känner att hon kan vara 

glad. Under terapins gång får hon möjlighet att sörja, som terapeuten uppfattar det, att 

hon aldrig tidigare riktigt tagit till sig allvaret i sitt hjärtproblem och därmed inte heller 

vetskapen om att livet hängt på en skör tråd. Vetskapen om närheten till döden sjunker 

in och möjliggör både sorg och glädje. Terapin avslutas då kvinnan både på ytan och i 

sitt eget och terapeutens inre upplevs som tillbaka i livet. Hon är inte längre 

sjukskriven och hon kan vara både glad och ledsen på ett sätt som länge varit 

oåtkomligt för henne. Patienten signalerar att hon känner sig redo att klara sig själv, 

och terapeut och patient hinner således inom ramen för vårdvalets 25 sessioner med ett 

avslutningsarbete som terapeuten uppfattar som särskilt gott; kvinnan som sett döden i 

vitögat kan nu ta terapins avslutande i egna händer och inte smita ifrån separationen 

genom att lydigt gå alla gångerna för att de var givna. 

- Den gränslöse behövande patienten: En ung man med uttalade suicidtankar söker 

terapi och är i terapeutens ögon både väldigt behövande och väldigt motiverad. Han är 

ung och terapin alstrar relativt snabbt små förändringar som får stora konsekvenser i 

hans yttre liv, vilka i sin tur påverkar hans mående i en positiv riktning. Terapeuten 

uppfattar en gränslöshetsproblematik som kärnan, och upplever i samband med detta 

vårdvalets yttre ram som hjälpsam. 
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- Den duktiga flickan: En 50-årig kvinna som arbetar inom vård och omsorg kommer i 

terapi i samband med en utmattningsreaktion. Hon är välmotiverad och tar snabbt till 

sig det dynamiska självreflekterandet, vilket gör det lätt att bygga allians och snabbt få 

tillgång till det som terapeut och patient gemensamt uppfattar som kärnproblematiken; 

en av nöden framvuxen identitet som den som hjälper andra, utan den nödvändiga 

introspektion och igenkänning av egna affekter som gör gränssättning möjlig. 

Terapeuten ser patientens tydligt neurotiska struktur som en viktig framgångsfaktor i 

det hen tänker på som en lyckad korttidsterapi. 

- Den sökande studenten: En 20-årig man kommer till terapi med en stor vilsenhet kring 

sig själv och sin identitet ur flera olika aspekter. Han har vuxit upp med en utåtriktad 

mamma och en pappa som i patientens tonår råkade ut för en stroke och blev delvis 

förlamad. Denna händelse har satt djupa spår hos patienten, och i takt med att dessa 

belyses och kan sättas i samband med hans funderingar kring sig själv, gör han raska 

framsteg och terapin avslutas i gott samförstånd innan de 25 gångerna är till ända. 

- Den hysteriskt förtvivlade invandrarkvinnan: En ung kvinna som just fått sitt första 

barn kommer till terapi med depressiva symtom. De första tio samtalen blir terapeuten 

tvungen att hålla patienten som hysteriskt gråter och skriker, parallellt med att hennes 

livsberättelse tar form. Den andra halvan av terapin inleds då patienten slutar gråta, 

och öppnar sig för terapeutens tolkningar. Samband uppenbaras mellan den aktuella 

reaktionen och en uppväxt med på olika plan frånvarande föräldrar med starka 

outtalade krav på dottern att förvalta den möjlighet föräldrarna gett henne genom att 

fly från sitt land och bosätta sig i Sverige. Den korrektiva emotionella erfarenhet 

terapeuten upplever att hon erbjudit genom sitt hållande, leder till att viktiga knutar 

lossas och patienten får fatt i en känsla av att vara tillräckligt god i viktiga avseenden i 

livet. Terapin avslutas efter cirka 20 gånger, då patienten ska ut på resa och både hon 

och terapeuten tycker att de åstadkommit ett tillräckligt gott arbete. 

 

Icke framgångsrika terapier 

- Den utmattade patienten med tidigare ätstörning: En medelålders kvinna som 

sjukskrivits för utmattning, kan en bit in i terapin berätta om en uppväxt kantad av ät-

problematik och BUP-kontakter. Terapeuten upplever det inledande alliansskapande 

arbetet som svårt och tidsödande, och när slutet nalkas försvinner patienten ut och 
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distanserar sig både fysiskt genom en långresa, och psykiskt. Terapeuten konstaterar 

att en god tillit som patienten aldrig tidigare känt har uppstått, en plattform som skulle 

kunnat användas för gott terapeutiskt arbete men som nu inte ryms inom de 25 

gångerna. Terapeuten tänker sig att patienten fått med sig upplevelsen av att kunna 

känna tillit, men att hon samtidigt blivit sviken på grund av tidsbegränsningen och 

kanske skyddat sig mot detta genom att distansera sig mot slutet. 

- Patienten på ständig flykt: En ung kvinna inleder en i terapeutens ögon lovande terapi, 

men avbryter plötsligt efter 13 gånger. Först i efterhand kan terapeuten se det som en 

del i ett mönster patienten haft med sig sedan tidigt i livet; familjen har p.g.a. 

föräldrarnas arbete flyttat runt på olika ställen, bopålarna har utan någon längre tids 

förvarning alltid dragits upp och möblemanget skickats till nya platser. Någon 

möjlighet att skapa varaktiga vänskapsrelationer har aldrig funnits, och patienten 

verkar ta detta mönster med sig in i terapirummet. Terapeuten lämnas också utan 

förvarning genom att patienten ringer mottagningen och bokar av de återstående 

tiderna utan att ange anledning, och hon svarar sedan inte på terapeutens påringning 

och önskan om en ömsesidig avslutning. 

- Den utbrända trebarnsmamman: Två år efter avslutad kontakt anmäler patienten till 

terapeutens chef att hon är missnöjd med den terapi hon erhållit, vilket får terapeuten 

att tänka tillbaka på de fyra samtal hen haft med kvinnan. Som hen minns det har 

patienten tidigt i kontakten berättat om hur hon har det med sina barn, och även att det 

gjorts en orosanmälan från dagis. Terapeuten har då känt sig föranledd att med 

barnens bästa i åtanke relativt nogsamt fråga kring detta – något som av patienten 

uppfattats som bristande empati med henne, och också drivit henne att avsluta terapin 

långt innan den egentligen hunnit börja. Terapeuten reflekterar över om patienten 

egentligen skulle remitterats till något helt annat än psykoterapi, och om eventuellt 

remittentens begränsade möjligheter styrt henne till fel stödinsats. 

- Den unga utmattade tvåbarnsmamman: Kvinnan har tidigare gått i KBT men upplever 

själv att hon har många belastande händelser och upplevelser med sig från tidigare i 

livet, som hon tror påverkar henne negativt och gör det svårt för henne att komma 

vidare. Terapeuten uppfattar kvinnan som motiverad, men går från en bild av en 

klassisk utmattning till en undran över eventuell neuropsykiatrisk problematik som en 

möjlig förklaring till hennes svårighet att mentalisera kring känslor och händelser, och 

benägenhet till handlingsförlamning. Oavsett vilket känns patienten skör, vilket också 
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visar sig mot slutet av terapin då en förälder blir allvarligt sjuk och patienten 

regredierar till ett tillstånd där den bearbetning som tagit sin början inte längre är 

möjlig. De sista gångerna av de 25 stipulerade får en stödjande karaktär, och terapin 

avslutas i terapeutens upplevelse högst otillfredsställande i ett läge där patienten 

lämnas ensam med ett terapeutiskt arbete som skulle kunnat återupptas då krisen lagt 

sig, men som nu omöjliggjorts. 

- Den missnöjda kvinnan: En medelålders kvinna söker terapi på grund av depression, 

och för att hon ständigt hamnar i konflikter, särskilt med sin lilla dotter och med andra 

kvinnor. Terapeuten upplever snart konfliktbenägenheten i rummet, men får svårt att 

tackla den terapeutiskt. Patienten avslutar i förtid på grund av på ytan praktiska 

omständigheter som flytt och nytt arbete, och terapeuten tänker först att det ändå hänt 

något litet med kvinnan och att det verkar som hon har det något bättre. Tre månader 

senare vid den förutbestämda uppföljningen är patienten emellertid mycket missnöjd 

och uttrycker detta skriftligen i sin terapiutvärdering. Terapeutens tankar kring detta är 

att de aldrig lyckats ta sig in till kärnproblematiken; patienten hade behövt bli 

beroende av terapeuten för att kunna arbeta med övergivenhetskänslorna och detta 

upplevs omöjliggjort av patientens försvar, vårdvalsramens begränsning och 

terapeutens tillkortakommanden. 

- Den traumatiserade utmattade patienten: En medelålders kvinna som fått remiss med 

diagnos utmattning och depression, har vuxit upp med en drogmissbrukande pappa 

och en känslomässigt frånvarande mamma. I tonåren har hon utsatts för övergrepp av 

en nära släkting, och därefter levt ett destruktivt tonårsliv. Patientens bristande 

anknytning visar sig i terapirummet i form av stora svårigheter att bygga upp en 

allians, och terapeuten ser det i efterhand som att de 25 gångerna tagits i anspråk 

endast för att skapa förtroende, och att det sedan inte funnits någon tid att kunna börja 

jobba. 

- Den psykologiskt stängda patienten: En kvinna i 40-årsåldern med 

utmattningssyndrom som jobbar inom vården är duktig i alla avseenden, mån om sitt 

yttre och på ytan motiverad och hjälpsökande. Terapeuten kämpar med att nå in till 

henne, men lyckas inte ta sig förbi det hen uppfattar som försvar i form av 

somatisering och en duktighetssträvan även i förhållande till terapeuten. Patienten 

uteblir efter 13-14 gånger och svarar inte då terapeuten försöker nå henne för en 

avslutning. Terapeuten uppfattar det som att patienten har ett signifikant lidande, men 
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inte vågar eller är tillräckligt motiverad för att börja tänka dynamiskt kring sig själv, i 

vilket fall inte på så kort tid som hon erbjudits. Terapeuten spekulerar kring om det 

förutbestämda avslutet haft en negativ inverkan på just modet att våga sig in i en 

terapi, eller om patienten inte under några omständigheter skulle ha fullföljt ett 

terapeutiskt projekt. 

- Den kritiserade bankmannen: En man har sökt terapi på grund av allvarlig stress, där 

terapeuten uppfattar det underliggande problemet som en svag självkänsla och därtill 

kopplad svårighet att stå ut med kritik eller avvikande meningar, särskilt tydligt på 

arbetet. Terapeuten kämpar i 25 sessioner och efter uppföljningen ytterligare två 

gånger privat betalda, med att försöka få patienten att lämna intellektualiserandet till 

förmån för ett mer känslomässigt samtal, men upplever sig inte lyckas med detta. 

Patienten avbryter den andra terapiomgången efter två gånger, utan att vare sig han 

eller terapeuten kunde se någon markant förbättring. 

- Den svikna flickan: En ung kvinna som upplevt svåra övergrepp under uppväxten 

kommer till terapi med en utmattningsdiagnos. Först en bit in i terapin blir det tydligt 

att kvinnan har en djupliggande problematik som inte kommer att låta sig behandlas på 

25 gånger. Terapeuten brottas med vad hen ska göra då och landar i det låsta läge där 

det inte går att remittera henne vidare, men inte heller behålla henne efter de 25 

gångernas slut. Den avslutade terapin förföljer terapeuten som ett stort svek - 

ytterligare ett i raden för den redan upprepade gånger svikna kvinnan. 

 

Tillsammans med övriga tankar och funderingar som omgärdade dem, utgör 

dessa 16 terapiberättelser det studerade materialet. Ur dem har under arbetets gång framträtt 

de tre teman som uppfattats som tydligast meningsbärande. De fokuserar på hur 

tidsbegränsningen inom vårdvalet påverkar i tur och ordning bedömningen, den dynamiska 

processen och terapeuten. 

 

Vad gör tidsbegränsningen med Bedömningen? 

Vilka patienter lämpar sig för psykoterapeutisk behandling inom vårdvalet? 

Vilka kan tänkas dra nytta av en tidsbegränsad psykoterapi? I det nuvarande systemet är det i 

första hand en distriktsläkare som ska bedöma sin patients lämplighet och motivation för 
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vårdvalsterapi, och i samråd med patienten också tänka ut vilken metod denna terapi i sådana 

fall ska ske enligt - KBT, IPT eller PDT. Vald terapeut har sedan fem gånger på sig att 

tillsammans med patienten ta ställning till om de ska fortsätta arbeta tillsammans, för efter den 

sjätte gången är patienten inte längre fri att byta terapeut eller terapi. Kravet på att tidigt göra 

en bedömning av om patienten är lämplig för terapi under de här omständigheterna, står i 

kontrast till det faktum att en djuplodande och rättvisande bedömning kräver tid och process 

för att vara tillförlitlig. 

En reflektion som frekvent uttrycks i anslutning till patientberättelserna är att en 

avgörande faktor för utfallet av terapin har att göra med patientens personlighetsorganisation. 

Patienterna kommer alla på remiss med diagnoser som utmattningssyndrom, stressreaktion, 

ångest och depression, men den underliggande personligheten ser mycket olika ut. De 

patienter som återfinns under rubriken framgångsrika terapier beskrivs till övervägande delen 

som neurotiskt strukturerade. Deras problem upplevs som jagdystona och avgränsade. 

Majoriteten av de terapier som beskrivs som icke framgångsrika har skett med patienter med 

mer komplex problematik och en personlighetsstruktur som drar mot borderline-nivå. En 

terapeut beskriver skillnaden mellan sina två berättelser såhär, inledande med den 

framgångsrika: 

“Jag har tittat på de jag har valt ut och jag kan se en skillnad där som är rätt 

svår att se när man startar och det är utvecklingsbiten. För hon (patienten) har haft en 

mamma som fanns där och var kärleksfull men som inte riktigt räckte till och där blev hon 

tillagsinställd. /…/ och då har hon ändå kunnat utvecklas långt fram i neurotisk riktning.” 

Och om den icke framgångsrika: 

”Det var också en utmattningsdepression, och hon fattade och jobbade på bra 

men hade en mycket svagare bas att stå på därför att hennes mamma fattade inte vad en 

mamma är till för. Hon fanns där och köpte mat och tvättade kläder men hon fanns där inte 

emotionellt. Hon hade en pappa som var drogmissbrukare /…/ hon blev verkligen lämnad att 

ta hand om sig själv och blev väldigt illa åtgången på olika sätt, utsatt för sexuella övergrepp 

av en nära släkting också. /…/ Det tog väldigt många gånger innan hon kunde lita på mig, så 

där gick ju en massa gånger där vi bara höll på med förtroendet liksom.” 

Bedömningen och remissförfarandet inom vårdvalet är något de flesta terapeuter 

ser som problematiskt. Det finns en önskan om att de distriktsläkare som remitterar till 

terapier ska vara så väl insatta att de kan avgöra om de framför sig har en patient som kan 

tillgodogöra sig en terapi inom vårdvalet, eller en som skulle behöva någon helt annan, oftast 
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mer omfattande insats. Samtidigt resonerar flera om omöjligheten i detta; att snabbt kunna 

göra en bedömning av hur lång terapi en person skulle behöva, vilken typ av 

personlighetsorganisation hen har och hur terapin kan komma att gestalta sig är något de alla 

finner komplicerat. Den dynamiska bedömningen möjliggörs först när man träder i process 

med patienten, vilket talar emot att en distriktsläkare någonsin skulle kunna göra en 

tillförlitlig sådan utsaga. 

”Det är en ständig fråga om man jobbar i det här… att den som rekryterar 

patienter har den makten utan att ha kunskap. /…/ Det är skillnad på de som störts av en 

traumatisk händelse som de inte kunnat bearbeta, men de är inte störda i sin personlighet, 

och de som är det.” 

En terapeut berättar om en kvinnlig patient vars terapi hen betraktar som mindre 

lyckosam då den inte kunde slutföras inom ramen för de 25 gångerna, och jämför med en 

manlig patient som nådde en god förändring och kunde avsluta inom ramen. 

”Men om jag ska säga vad det var med honom som gjorde det… jag kan faktiskt 

inte riktigt säga det. För om du hade frågat mig efter 10 gånger hur TROR du att det går, ja 

då skulle jag nog ha sagt att med honom kommer vi nog gå 25 gånger och vi kommer nog inte 

riktigt loss alltså, men med henne kan det nog hända att det släpper…” 

Hen fortsätter: 

”Det är väldigt svårt att bedöma många gånger. Där är patienter där det känns 

som att det kommer nog kunna bli en bra process där det inte blir det i alla fall. Och så är där 

andra där man inte tror på det, men man fortsätter arbeta och efter 15:e gången är det INTE 

där, 20:e inte heller, sen 21:a eller 22:a gången så ÄR det där, och det håller fram till avslut 

och det håller vid uppföljningen. Och vad är skillnaden, ja det är ju väldigt svårt att säga. 

Och det är ju där problemet blir med den här begränsningen, du kan aldrig veta säkert.” 

Halvvägs in i en terapi som i efterhand kom att etiketteras som framgångsrik, 

beskriver en terapeut sin vånda: 

”Jag tänkte att herregud när vi kom upp mot 10 gånger så började jag tänka oj 

hur ska det här gå? Vi hade inte många gånger kvar så klart jag var tveksam till vad jag 

skulle hinna. Jag hade inga förväntningar, tänkte att hon kommer alltid en liten bit, men att 

det skulle bli så bra som det blev hade jag inte räknat med.” 
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En av intervjupersonerna resonerar kring de svåra patienter som ibland kommer 

på remiss, där hen relativt tidigt i kontakten kan konstatera att 25 gånger troligen inte kommer 

att räcka för att en varaktig och meningsfull förändring ska uppstå. 

”Ja, jag kan jobba med den sortens klienter också men släpp då de 25 gångerna 

och låt mig liksom styra det själv för det finns inte något bra för patienten i att hamna i 

villkorade kontakter.” 

En viktig faktor i en helhetsbedömning av patientens möjlighet att tillgodogöra 

sig en tidsbegränsad terapi är motivationen. Hur stor är beredskapen att ta itu med sitt lidande 

i ett fokuserat terapeutiskt arbete? Flera terapeuter tar här upp frågan om de ekonomiska 

incitamenten, både ersättningssystemet för terapeuterna och det faktum att terapierna ryms 

inom frikortet för vårdkostnader och därmed blir ”gratis” efter ett fåtal sessioner à 200 

kr/styck. 

”Jag kan tycka att det finns en poäng med att betala för sin terapi också. Det är 

inte så bra terapier de här gratisterapierna. Det blir för…man köper nåt för billigt, billig 

parfym…! Det blir inte lika viktigt och man lägger inte ned lika mycket arbete, man värderar 

det inte lika högt på nåt sätt. Det är lättare att boka av, man förlorar ingenting. /…/ Det blir 

inga konsekvenser heller, terapeuten kan ju säga ’det var ju jävligt dumt att du bokade av…nu 

blev jag arg på dig’ men man förlorar ingenting. /…/ Jag tänker på formeln där, sambandet 

mellan motivation och lidande. Det måste finnas en viss intensitet i lidandet för att man ska 

vara beredd att betala för sin egen terapi. Och om man inte lider särskilt mycket.... /…/ Och 

då påverkar det ju motivationen, att man kanske inte jobbar lika hårt med sig själv som man 

skulle gjort om lidandet var så stort att man varit beredd att betala för sin terapi.” 

Samtidigt finns den goda politiska föresatsen att terapin ska vara tillgänglig för 

så många som möjligt och inte bara för dem som råkar ha råd, något som de flesta av 

informanterna sympatiserar med. Samma terapeut fortsätter: 

”Jag har alltid tänkt att det är bra att terapi blir tillgängligt till alla som 

behöver, så principen är ju god, men jag tycker ändå att jag har erfarenheter av att det är 

väldigt få där jag känner att det kommer dem till godo på det sätt som det var tänkt enligt den 

ursprungliga politiska ambitionen…” 

På samma sätt som att patienter med en djupgående psykisk problematik som 

inte kan tas om hand inom vårdvalet ändå hamnar där, så menar flera av terapeuterna alltså att 
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patienter med smärre psykiskt lidande och bristande motivation också förekommer. Denna 

tanke dyker ofta upp i resonemang kring betalningen för terapin, där man tänker att dessa 

patienter inte sökt sig till psykoterapi om de hade måst betala den själva, hur välbärgade de än 

varit. 

”Sen finns det en grupp som mer vill ha stöd. Som inte är helt motiverade men 

tycker det är skönt att få prata och så. Jag tycker man ska selektera ut den gruppen och inte 

remittera till terapi, kanske möta dem på vårdcentralen. /…/ Men då krävs det ju en viss 

kunskapsnivå hos remittenterna. De har makten men inte kunskapen. Det är lite för lättvindigt 

ibland för läkarna”. 

 

Sammanfattning. För att avgöra om en patient lämpar sig för en tidsbegränsad 

terapi inom vårdvalet krävs en tillförlitlig bedömning som i det nuvarande systemet förväntas 

i första hand göras av läkare på vårdcentralen, och därefter fördjupas under de fem första 

samtalen i en terapikontakt. En tydlig och snabb bedömning är en förutsättning för att sålla ut 

de patienter som behöver längre eller annan behandling än de 25 samtalen, men verkar 

samtidigt vara en svår eller ibland omöjlig uppgift för såväl läkare som terapeuter. Preliminära 

bedömningar behöver revideras under processens gång och kriser uppstår som förlänger eller 

försvårar terapiarbetet. 

Tidsgränsen och det faktum att terapierna är gratis verkar dessutom inkräkta på 

terapeuternas möjlighet att tillräckligt nogsamt och metodenligt kunna ge sig in i den process 

med patienten som enligt den psykodynamiska teorin är den enda vägen till en meningsfull 

bedömning. Det finns en klar frustration över detta hos terapeuterna, men det framskymtar 

även en viss lättnad över att slippa vara den som både gör bedömningen och tar ansvar för den 

i förhållande till patienten. Med en patient som terapeuten egentligen tänker borde hänvisas 

till stödkontakt, går man de 25 gångerna färdigt ändå. Med en patient som inte önskar sluta 

och terapeuten själv är osäker på vad som är bäst, kan vårdvalets gräns fungera som något 

utifrån kommande att peka på; en väg ut som dock inte verkar fri från skavande tvivel hos 

terapeuterna, något som ytterligare belyses under de två övriga temarubrikerna. 
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Vad gör tidsbegränsningen med den Dynamiska processen? 

För att förstå påverkan på det terapeutiska arbetet med en på förhand given 

tidsbegränsning behöver man fördjupa sig i den process som sätts igång i terapirummet. 

Förutsättningen för att en dynamisk process ska komma igång är att det uppstår ett gott klimat 

mellan terapeut och patient, och att patienten känner förtroende och tillit i terapisituationen. 

Alla de intervjuade terapeuterna är angelägna om att beskriva detta: 

”Alltså, man får inte det här lugnet och den där takten eller rytmen som är en 

hållande del, utan man blir upptagen av att man måste hitta en lösning eller, nu närmar vi oss 

slutet, och så stoppas dynamiken upp. Det är inte terapeutiskt”. 

En terapeut beskriver inledningen av en terapi som behövde lång tid för att nå 

fram till arbetsro: 

”….men ungefär 11:e – 12:e gången, då grät hon inte längre så hysteriskt. Det 

var ett rop på hjälp, ett litet barns skrik, det var ett litet barn som inte blivit hållet tidigare. 

Det var det jag upplevde att jag gjorde de där 10 gångerna – det var att hålla henne. Jag fick 

bara vara där med henne och tillåta henne att gråta”. 

En annan vittnar om att det inte är lätt för alla patienter att knyta an till 

terapeuten: 

”Jag hade en ung kvinna där det verkligen var misslyckat. Inte mellan oss men 

med tidsbegränsningen. En ung tjej som varit utsatt för sexuella övergrepp som liten/…/Det 

var jättesvårt för henne att knyta an/…/Hon var en av de första som bara fick 25 ggr. Det var 

misslyckat för mig och misslyckat för henne och jättedåligt! Det är en terapi som jag har mått 

jättedåligt av i hjärtat”. 

Ytterligare exempel på tillitens betydelse: 

”Jag tänker på en kvinna som det tog väldigt lång tid för, att känna tillit. Hon 

var traumatiserad i 7 - 8-årsåldern. Det vi kunde uppnå på 25 gånger var just att hon kunde 

känna tillit vilket hon inte hade upplevt tidigare. Men sen tog det ju slut och vi hann aldrig gå 

vidare och verkligen använda oss av den tilliten till att börja arbeta med att reducera hennes 

ångest, skapa mer stabilitet, och så vidare”. 

Vissa patienter har kortare väg till tillit och till att kunna använda sig av 

psykoterapins möjligheter vilket illustreras av följande citat: 
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”Sen har vi andra där tilliten skapas snabbare och de kommer en bit på 

vägen…..de är inte färdiga men de kan gå vidare på ett bra sätt. Kanske söker de terapi igen 

efter några år och då har de en bra grund och har fått ner nedstämdheten eller depressionen, 

och ångesten är liksom reducerad och de kan komma ytterligare ett bra steg framåt”. 

Framgångsrik dynamisk psykoterapi förutsätter att det uppstår så mycket tillit 

mellan patient och terapeut att det blir möjligt för patienten att släppa sin gard, våga tala om 

sina känslor, sin sårbarhet, kanske skam, sina tillkortakommanden eller plågsamma minnen. 

En av terapeuterna funderar kring detta utifrån tanken om ett lekområde - att förstås som ett 

område där man inte riskerar att bli dömd eller avvisad och kan utforska sitt inre i en tillitsfull 

relation till en annan. Hen beskriver detta i förhållande till 25-gångersgränsen: 

”Men återigen det där med terapi – man vet aldrig…..där är ju personer som 

jag har träffat där det har känts VÄLDIGT svårt inledningsvis, och rätt länge också. Det är 

frågan om huruvida, ja vad ska man säga…..någon sort grundläggande tillit kan etableras, 

ett lekområde som kan bli användbart för en förändring. Det kan ju vara väldigt osäkert 

länge, och så plötsligt är det där!...och då kan det ha gått 20 gånger! Så finns det personer 

där det inte till synes finns så stora bakomliggande svårigheter, där det ändå aldrig riktigt når 

fram till tilliten och lekområdet på de här 25 gångerna. Och de är ju de svåraste. Det är ju de 

som verkligen INTE far väl av att det klipper av vid 25 gånger”. 

Samma terapeut fortsätter: 

”Men man måste arbeta för att skapa tillit och lekområde, det måste man, även 

om man har ett begränsat antal gånger. I bästa fall uppstår detta och patienten kan utnyttja 

och använda det. Men man måste ju skydda dem också så att man inte har lockat fram den 

andre så mycket att man måste släppa en massa lösa trådändar när det är slut, som de har 

svårt att ta hand om sedan på egen hand”. 

Flera av citaten ovan belyser den svåra balansgång som terapeuten måste gå, 

nämligen att å ena sidan se till att NÅGOT händer, att det uppstår allians, tillit, lekutrymme. Å 

den andra sidan får detta inte uppstå i så hög grad att det inte går att ”stänga processen” efter 

25 gånger utan för stor smärta, känsla av övergivenhet eller svek, hos patienten. Med de 

patienter vars problematik är mer djupgående, måste alltså terapeuten trots medvetenheten om 

tidsbegränsningen, få igång en dynamisk process som är så betydelsefull att patienten kommer 

framåt och samtidigt så återhållsam att den inte riskerar att patienten blir lämnad med för 

mycket obearbetade eller oförklarade känslor då det förutbestämda slutet inträffar. 
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Ytterligare en röst om terapeutens förhållningssätt till att gå in i en terapi som 

man vet har ett slut efter 25 gånger: 

”Alltså jag arbetar nog såhär att jag lägger det åt sidan till en början. För om 

jag har det för mycket med mig så blir jag ju försiktig och på min vakt hela tiden. Då är jag ju 

inte öppen för det omedvetna och de omedvetna konflikterna. Då är jag ju upptagen av min 

egen skuld hela tiden. Skulden för att jag kanske lurar in patienten i något som inte kan 

fullföljas eller avslutas på ett bra sätt. Så i början får man jobba som om avslutet inte var 

tidsbestämt. Man får försöka lura sig själv helt enkelt. Få in sig själv i en illusion som är 

falsk. Så det är problematiskt”. 

En annan infallsvinkel på vårdvalets inverkan på den dynamiska processen, är 

språklig. När intervjupersonerna ombetts berätta om terapier och patienter de tänkt kring 

används mestadels ett psykodynamiskt språk där man talar om patienten utifrån dennes inre 

dynamik, om överföring och motöverföring, övergivenhet och trauman. I avsnitt där man 

kommer in på vårdvalet och dess tidsbegränsning blir språket mer tekniskt eller medicinskt 

och utskriftssidorna fylls av siffror; 25 gånger, 50 gånger, 2 gånger till, doser; enkla och 

dubbla. Språket färgar hur tankarna går kring patienterna, och frågan inställer sig i vilken mån 

denna språkliga anpassning till ett mer tekniskt-medicinskt synsätt också färgar inställningen 

till patienten och patientens psykiska liv. 

En terapeut gör ett försök att befria sig från den fasta ramens 25 gånger men 

tycks hamna i en paradox genom att föreslå förändringar inom ramen: 

”Kanske man kunde tänka så att vi drar ner till 20 samtal för alla och så fick 

man en möjlighet för de som är strukturellt mindre färdiga, att förlänga med det dubbla. Då 

tog man överskottet från de andra till det.” 

En annan terapeut tänker kring sin patients personlighetsstruktur, som hen 

bedömer som narcissistisk och därmed extra känslig för att inte få tillräcklig tid och 

uppmärksamhet. Terapeuten säger: 

”…….men 50 gånger, alltså det är bra, det är det dubbla men det är mer än det 

dubbla tror jag faktiskt! /…/ Man kan befinna sig i den här lilla evigheten lite längre, där man 

kan leka med vissa saker innan det blir verkligt”. 

Samma terapeut oroar sig för just det medicinska språkbruket och vad det gör 

med synen på psykoterapi i det allmänna medvetandet. 
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”Man får en dos. Det är ungefär som att gå till läkaren; så får du en, eller ett 

antal sprutor eller vad du nu får. /…/ Alltså vad som är det mest allvarliga för mig, det är om 

det gör något med folks allmänna inställning till terapi, alltså att det ÄR såhär. Så att det här 

med tillsvidare-terapi, som ju är det psykodynamiska, alltså ligger i hjärtat av det omedvetna, 

för att kunna arbeta med omedvetna konflikter, om DET är någonting som de allra flesta inte 

längre tänker. /…/ Och om det försvinner så vet ju folk i gemen inte vad de har förlorat. Och 

på så sätt är det rätt allvarligt, om det får en sån effekt.” 

En omistlig del av den dynamiska processen aktiveras i terapins avslutningsfas 

och av den förestående separationen mellan patient och terapeut. Funderingar kring 

avslutningen och vad som dynamiskt sett är viktigt i den, kommer även för terapeuterna i 

skymundan för ett resonerande kring antalet gånger. 

En terapi som gått framåt och där man fått grepp om patientens konfliktområde 

– men där processen stannar av när patienten mot slutet av yttre omständigheter hamnar i kris 

– vållar terapeuten stor vånda. Hen upplever det dynamiska arbetet som av nöden avstannat 

och hade velat kunna återuppta det när krisen lagt sig, men vårdvalsramen tillåter inte det. 

Resonemanget övergår till att handla om antalet gånger: 

”Det blir väldigt otillfredsställande, väldigt påtvingat att man avslutar för att 

man tekniskt måste det. Som terapeut vill man ändå se till att ens klient är på sin bana igen, 

och där kunde jag inte göra det./…/ Men jag hade velat, jag kan vara i den krisen men sedan 

hade jag velat jobba tillbaka till den bana vi var på. Ja säg att vi hade slutat till sommaren, 

det tror jag hade gått bra. /…/ Det blev som att kliva ur den dynamiska terapin och kliva in 

och sätta sig bakom kassan, liksom. /…/ Hon har ju frågat mig om hon kan komma tillbaka 

och det är ju jättetråkiga svar man måste ge då. Men jag tror inte vi skulle behövt 25 gånger 

till, men säg 10, i ren krishantering för att komma tillbaka i det spåret där vi var”. 

Också i en annan berättelse är konflikten mellan det dynamiska tänkandet och 

vårdvalsramen tydlig. Terapeuten har en bit in i terapin förstått vilken skör patient hen har 

framför sig och arbetet med att bygga en bärande allians tar nästan alla de 25 gångerna i 

anspråk. Hen kompromissar med ramen och erbjuder samtal efter de 25 gångerna till 

reducerat pris: 

”Ja, vi fick ju sluta efter 25 gånger och då pratade vi om att hon skulle fortsätta 

men hon hade ju absolut inga pengar, hon var ensamstående med två barn och sjukskriven 

och som sagt, då sänkte jag priset för henne, men det hjälpte inte. Hon kom inte mer än två 
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gånger kanske. Sedan uteblev hon och vågade inte ta separationen heller. För nu var det hon 

själv som styrde, och det vågade hon inte stå för.” 

För terapeuten ter sig tidsbegränsningen tydligt negativ - patienten hade behövt 

mer tid och vårdvalsramen satte stopp för det. Patienten å sin sida kanske använde tidsgränsen 

för att värja sig mot avslutet och mot att själv ta ansvar för sin terapi och förändring. Oavsett 

vilket får terapeuten svårt att arbeta med de omedvetna konflikter hen anar ligger under 

svårigheten i att avsluta. 

Också det obligatoriska uppföljningssamtalet efter tre månader verkar ibland 

problematiskt. Rösterna spänner från att det känns bra att få återkoppling efter några månader, 

till att arbetet med separationen försvåras: 

”…avslutet blir ju också påverkat, i alla fall för min del, när man har en 

tremånadersuppföljning, det blir ett ljummet utdraget avslut, inte så starkt känslomässigt.” 

Begränsningen till 25 sessioner, och ibland alltså även uppföljningstillfället efter 

tre månader, syns riskera att omintetgöra det viktiga separationsarbetet. I traditionella 

dynamiska terapier med tiden för terapins avslutning lämnad öppen, måste terapeut och 

patient gemensamt möta frågan om när terapin är färdig. Frågan kan komma att aktualiseras 

under terapins gång och patientens svårigheter med separation och avsked blir därmed belysta 

och möjliga att arbeta igenom ordentligt. I en tidsbegränsad terapi är slutet förutbestämt och 

behöver inte bli föremål för diskussion. Därmed riskerar de svåra känslor som hos många 

väcks av separationer och som är en väsentlig del av dynamiska terapier, att inte bli beaktade. 

 

Sammanfattning. I intervjuerna framhålls att psykodynamisk terapi inte kan bli 

framgångsrik förutan att det uppstår tillit mellan patient och terapeut, något som av flera skäl 

tar olika lång tid. Redan där syns konflikten gentemot vårdvalsramen tydligt eftersom en hel 

del terapier har förbrukat alltför många av de 25 sessionerna innan tilliten är så stark att det 

går att närma sig patientens mer djupgående problematik. När tilliten finns där kan terapeut 

och patient tillsammans gå in i en process – lekområdet – där det är möjligt för patienten att 

överge tidigare destruktiva förhållningssätt och få en annan och mer positiv upplevelse av sig 

själv och av en nära relation till en annan människa. Terapeuten använder sin person och sin 

kompetens för att locka med sig patienten in i denna process och hamnar då själv i konflikt 

med rädslan för att inte kunna fullfölja det man har påbörjat och därmed svika patienten. 
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Tidsgränsen riskerar på så sätt att stundom lämna terapeuten med en känsla av att ha gjort mer 

skada än nytta. 

I intervjuerna beskrivs arbetet med separationen och terapins slut som ytterligare 

en mycket viktig del av en psykoterapi som försvåras av vårdvalsramens gräns vid 25 

sessioner. Dels för att slutet är på förhand givet och därför inte behöver problematiseras, dels 

för att det kanske inte finns tillräckligt med tid att uppehålla sig vid den problematik och de 

känslor som hos många väcks av just separationer och avsked. 

 

Vad gör tidsbegränsningen med Terapeuten? 

Terapeuter som har avtal för PDT befinner sig i en situation där de är tvungna att 

klara balansgången mellan avtalets premisser, patientens behov och sin egen professionalitet. 

De blir stressade av tidsgränsen på max 25 sessioner som pockar på snabb bedömning av 

patientens problematik, att snabbt kunna etablera allians och få igång en process som ger 

resultat, och dessutom kunna avsluta terapin på ett meningsfullt sätt som inte lämnar patienten 

alltför oskyddad. I många av intervjuerna framskymtar att terapeuterna känner sig vingklippta 

i sin professionalitet när de tvingas kompromissa med vad de bedömer vore bäst för patienten. 

Deras kompetens används inte fullt ut vilket tycks skapa både en känsla av otillräcklighet och 

av att inte ha uppdragsgivarens förtroende. Den administrativa apparaten runt 

vårdvalspatienterna leder till tidspress och den återkommande revisionen stör arbetsron och 

ger upphov till oro och osäkerhet. 

En terapeut beskriver hur hen ibland gör avsteg från vårdvalsramen och erbjuder 

fortsättning efter 25 sessioner med olika arrangemang, eller drygar ut på gångerna på ett sätt 

som hen vagt antar kan strida mot Region Skånes intentioner. Dessa avsteg är ständigt 

närvarande inne i terapirummet: 

 ”Det skapar ju en oro inom mig att ska de komma och göra revision nu och 

säga att såhär får du inte göra! Men då har jag ju valt att sätta klienten först och min 

bedömning av hur jag kan hjälpa inom det här systemet, men jag gör vissa avsteg om man 

säger så. /…/ Det är ju mitt eget beslut och jag står för det och kan motivera det 

psykoterapeutiskt, men det är inte säkert att de accepterar det och det skapar ju en viss oro, 

man sitter inte lika djupt i stolen ibland när man tänker på det. Och det är ju inte bra.” 

Vårdvalets ramar, terminologi och redovisningsapparat letar sig långt in i 
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terapirummet på ett sätt som beskrivs av flera terapeuter, exempelvis såhär: 

 ”…vi är många i rummet på ett sätt… /…/ I normala fall, med en 

patient som betalar privat, så är det jag och den personen, och sen har vi då vår organisation 

här (den gemensamma privata mottagningen), som är härbärgerande i bästa fall, och som 

håller mig och som ger mig basen för en trygghet. Där är tyvärr, när det gäller vårdvalet så 

är det Region Skåne som är där runtom oss, med sina krav på inblick och ’du ska ta reda på 

det här och det här, det vill vi veta och…’ Alltså jag kan förstå dem, det är ju deras värld. Så 

ser läkarnas värld ut så på ett plan kan jag förstå dem. För dem är vi någon som servar 

läkaren på sätt och vis och då ska läkaren ha det läkaren behöver för att känna sig lugn med 

sitt, eller kunna hjälpa utifrån sina kriterier. Men det gör att där är ett störningsmoment i det, 

som INTE är härbärgerande. Tvärtom så skapar det en oro, eller i värsta fall en paranoia. De 

ska titta i mina journaler och de ska …’de här remissvaren håller inte…” 

Hen fortsätter med att beskriva hur det indirekt påverkar patienterna, att 

terapeuten inte känner sig avspänd i sin position: 

 ”Med privata patienter.…där är det du och jag. Och någon bär mig på ett sätt 

så att jag är lugn i min metod och kan använda den på ett sätt som ligger i linje med min 

erfarenhet av vad som fungerar för mig som terapeut. Och den tilliten får man ju inte känslan 

av att den finns från Region Skåne. Så att härbärgeringen, den finns inte alls på det sättet. 

Och det gör ju självklart någonting med hela ens trygghet som terapeut och ens 

härbärgerande förmåga i processen, av patientens inre så att säga.” 

Många av terapeuterna pekar på den stress det medför för dem, att vilja 

åstadkomma utveckling och tillfrisknande hos sina patienter inom ramen för 25 gånger: 

 ”Med begränsningen blev jag stressad. Annars hade jag ju tänkt att vi har tid att 

jobba, tror jag”. 

En annan röst: 

”Man kan bli tveksam, kommer jag att hinna”. 

Man försöker minimera skadan för patienten, på bekostnad av eget 

välbefinnande: 

”Om jag inte hade haft den här ramen på 25 gånger – jag hade agerat på 

samma sätt men jag hade inte känt samma stress. Här kände jag eld i baken”. 
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Ibland blir konsekvensen för patienten extra drabbande och bördan för 

terapeuten extra tung. Det uttrycks i följande citat: 

”...och när jag avslutar kontakten med henne så är det bara för att vi har 

kommit till 25 gånger, det finns inget annat skäl. Det är inte lyckat att behöva avsluta på det 

viset. Det blir väldigt otillfredsställande. Som terapeut vill man ändå se att ens patient är 

tillbaka på sin bana igen”. 

På ett mer generellt plan: 

”För patienter som är psykiskt sköra och har dåligt nätverk kan det vara ett 

trauma att behöva avsluta i förtid. Så även om de gjort framsteg i terapin så blir slutresultatet 

negativt när de måste sluta i förtid”. 

Här påtalar terapeuten att en process kommit igång som inte får tid att befästas. 

Man anar terapeutens frustration: 

”Särskilt för de som kommit en bit på väg är det negativt att behöva avsluta 

innan det är klart. De får inte det som gör att det verkligen blir substans, att det blir 

beständighet i resultatet”. 

Terapeuten måste kompromissa med sin professionalitet: 

”Man vill inte alls ha den här begränsningen med 25 gånger. Jag vill inte alls 

ha det. Det kommer sådana som verkligen behöver en lång tids terapi. Tankarna på att det 

måste bli färdigt har jag lämnat för längesen, men för en del är det en för stor plåga att 

behöva sluta efter 25 gånger. Där är en stor brist i systemet”. 

Ingen av de intervjuade terapeuterna avvisar möjligheten att bedriva 

framgångsrik psykodynamisk psykoterapi inom vårdvalets ram utan påtalar att det ger fler 

personer tillgång till psykoterapi. Det vill säga att en patients ekonomiska förutsättningar inte 

är det som styr möjligheten att få psykoterapi. Man för ett resonemang om den 

bakomliggande politiska ambitionen, och säger att det finns en god tanke med att nå ut till fler 

även om det i många fall inte räcker hela vägen. 

 ”25 gånger blir en slags kompromiss. Nästan alla jag känner tänker att det är 

bra att den här möjligheten finns, att så många fler kan få hjälp, åtminstone en bit. Man kan 

nog hjälpa en bit om man är noga med villkoren och med avsluten”. 
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En del patienter blir hjälpta på kortare tid än 25 gånger: 

”Det finns de som är klara efter 15 – 17 gånger, det känner både de och jag, 

men det är inte de flesta”. 

 Lite pest eller kolera: 

”Jag hamnar nog ändå där att det är bättre med 25 gånger än inget alls, även 

om jag ser att några far illa av att behöva sluta mitt i en process”. 

Latent i dessa berättelser kan skönjas ett försök att rättfärdiga det faktum att man 

gjort avsteg från sin ursprungliga övertygelse och behandlingsmodell, tvingad till detta av det 

system man ingår i. Flera uttrycker dessa anpassningar som delvis positiva, såtillvida att de 

får hjälp att avsluta en terapi som annars kanske hade löpt på längre än nödvändigt. I 

psykodynamisk terapi med tidpunkten för avslutet lämnad öppen, finns en viss risk för att 

terapin pågår längre tid än vad som är motiverat ur patientens synvinkel; det kan finnas ett 

motstånd mot att skiljas både från patienten och terapeuten, det kan vara svårt att avgöra när 

en terapi har nått resultat eller det kanske inte finns någon lämplig instans att hänvisa en 

patient till då terapin inte längre bedöms som meningsfull men patientens behov av hjälp 

kvarstår. En terapeut uttalar sig om ifall begränsningen inte hade funnits: 

”Det hade varit svårare då. Så på det viset är det ju bra, det hjälper en att sätta 

gränser”. 

På samma spår kommenterar en annan terapeut att begränsningen kan vara en 

hjälp med stringensen: 

”Det kanske är bra på sitt sätt, att man vet om att nu gäller det att använda de 

här gångerna. Sen så håller det ju inte alltid och då är det problem”. 

Terapeuten anpassar sitt arbetssätt… 

”Det handlar ju också om terapeuten. Idag är jag bättre på att fokusera på det 

som är viktigt”. 

….och modifierar sina ambitioner: 

”Om man kan bedriva PDT inom vårdvalet? Svaret är ´ja` men man får ta det 

etappvis. Man får avgränsa”. 
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Flera terapeuter pekar på att möjligheten till en förlängning med ytterligare 25 

gånger hade varit en stor vinst. En av dem ger flera exempel på mindre framgångsrika terapier 

som måst avslutas efter 25 gånger utan tillfredsställande resultat, trots att en god allians 

uppstått och ett gott arbete inletts. I ett av de exemplen var patienten påtagligt 

intellektualiserande och hade tillägnat sig viktiga insikter, men hade behövt längre tid för att 

kunna öppna för sina känslor. En annan var i mycket god allians med terapeuten och hade 

börjat kunna förändra sitt destruktiva beteende men var inte alls ”i mål” då 25 gånger var till 

ända. Ytterligare en led av en utmattningsproblematik och hade fått 2 x 25 

behandlingstillfällen (innan karensåret infördes). Efter dessa 50 gånger var patienten tillbaka i 

arbete på 25% men för att komma ännu längre hade sannolikt behövts fortsatt psykoterapi. 

Flera av terapeuterna verkar kunna acceptera en begränsning i antal sessioner för 

subventionerad psykoterapi, men anser att det tidigare systemet med en möjlighet till 

förlängning med ytterligare 25 gånger skulle ge mycket bättre resultat, och därmed också vara 

ekonomiskt försvarbart. Det uttrycks på följande sätt: 

”Det har en negativ inverkan, att kontakten är villkorad från början. Det är en 

oerhörd skillnad mot tidigare då de kunde få en omgång till och det bara var 3 månader 

emellan. Så det är en klar försämring för patienterna”. 

Följande citat illustrerar att patientens utgångsläge har avgörande betydelse: 

”Det som inte var framgångsrikt med en patient jag vill ta upp, var att det var 

för kort med 25 gånger. Egentligen var den patienten lika framgångsrik som den förra men 

hade en mycket svagare bas att stå på. Det tog väldigt lång tid innan hon kunde lita på mig, 

så där gick ju en massa gånger. Hon var absolut inte färdig på de 25 gångerna. Om vi hade 

haft mer tid så tror jag att vi hade kommit fram till samma punkt som den andra, som var 

färdig på 25 gånger. Hon hade kunnat börja jobba med mitt stöd och kunnat börja säga nej. 

Allting blev fel för att vi hade för kort tid på oss”. 

Man efterlyser möjlighet till differentiering: 

”Det som inte är bra är att de som behöver en längre behandling inte kan få det. 

De skulle kunna få en omgång till tycker jag. Det skulle bli betydligt bättre”. 

Bättre än ingenting: 

”...det är ju lite sorgligt och samtidigt kan man säga att hade inte vårdvalet 

funnits hade de här två kvinnorna inte fått den upplevelse av tillit och därmed möjligheter, 
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som de har fått. Men alltså den gången det var 2 x 25, det var faktiskt en väldig skillnad. 

Tillräckligt för fler”. 

Diskrepansen mellan förekomsten av psykisk ohälsa i samhället och 

möjligheterna till psykoterapeutisk behandling, kan uttryckas såhär: 

”Jag tänker på läget med psykisk ohälsa i samhället, att det här är vad de har 

att erbjuda…”   

 

Sammanfattning. Terapeuterna är samfällda i att påtala att vårdvalet möjliggör 

för människor som inte annars hade haft råd att gå i psykoterapi att kunna göra det, och att det 

är en klar vinst. Tillfredsställelsen grumlas av att begränsningen till 25 sessioner gör att 

många måste acceptera ett påtvingat slut och att flera av terapeuterna upplever stress inför att 

behöva forcera processen för att uppnå resultat. Flera vittnar om att stressen stör deras 

uppmärksamhet på patienten och gör dem mindre känsliga för patientens latenta problematik. 

De upplever också att den administrativa apparaten kring vårdvalet skapar en stress och en 

otrygghet som påverkar deras arbete negativt. 

En annan sida av tidsbegränsningen är att terapeuterna måste avgränsa sitt fokus 

på patienternas problematik och ibland bli mer stringenta, vilket i vissa fall kan vara en fördel. 

Någon av dem kan också se en fördel i att tidsbegränsningen har kunnat hjälpa dem att avsluta 

en terapi som annars hade kunnat pågå för länge. 

Något som framgår med stor tydlighet är den professionella men även 

känslomässiga konflikt som drabbar terapeuterna när de tvingas avsluta en terapi som både de 

och patienten uppfattar som ofärdig, efter 25 sessioner. Flera vittnar om den känslomässiga 

våndan av att uppleva att målet är inom räckhåll men inte kan nås eftersom de 25 sessionerna 

är till ända, eller att patienten så tydligt har ett fortsatt behov av terapi. I detta sammanhang 

framställs flerstämmigt att en möjlighet till förlängning av uppdraget hade inneburit en 

avgörande skillnad till det bättre. 
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DISKUSSION 

 

 Arbetet med denna uppsats tog sin utgångpunkt i en undran över hur terapeuter 

inom vårdvalet i Region Skåne dagligen manövrerade sitt dynamiska arbete inom den, som 

författarna uppfattade det, kolliderande vårdvalsramen. Hur tänkte de kring att bekänna sig till 

en dynamisk terapitradition där den unika terapeutiska relationen står i fokus och inte låter sig 

inlemmas i mallar och manualer, och samtidigt utföra detta arbete inom ramen för just en mall 

med en tydlig tidsgräns på 25 sessioner? 

Under intervjuernas gång har det tydliggjorts att många av de konflikter som 

uppstår mellan metod och system är explicit uttryckta och tänkta kring bland de terapeuter 

som intervjuats. Men det har också blivit synligt att vårdvalssystemet infiltrerar tänkandet på 

ett sätt som ibland skymmer den ursprungliga metoden och de kompromisser terapeuten 

tvingats till. I de beskrivna terapierna kommer detta till uttryck bland annat i resonemang om 

ljumma avslutningar som skapas av att terapeut och patient ska ses igen tre månader efter sista 

sessionen, något båda parter på ett inte helt uttalat plan verkar kunna se som en förevändning 

för att slippa ifrån separationens vedermödor. Ett annat exempel är uttalanden om vikten av att 

träda i process med sina patienter, samtidigt som det också finns tecken på en försiktighet och 

en oro över risken att behöva överge dem i förtid, som inte alltid är helt tydligt uttalad. 

Under det huvudtema som fokuserar på vad tidsbegränsningen gör med 

bedömningen, blir det tydligt att det finns ett krav på snabb bedömning inbyggt i modellen 

(Förfrågningsunderlag och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande 2018), som inte 

rimmar med vad som enligt terapeuterna alltid är möjligt. En meningsfull bedömning låter sig 

inte göras med mindre än att terapeut och patient tillsammans gett sig in i en dynamisk 

process (Gabbard, 2014), vilken inte alltid hunnit mynna ut i en tillförlitlig prognos inom 

loppet av de fem sessioner som vårdvalet stipulerar. En inledande bedömning kan också 

behöva revideras längs terapins gång, något som framkommer i flera av terapiberättelserna. 

En undran som uppstod inför intervjuerna var om terapeuter i allmänhet hade 

anpassat sin metod till vårdvalsramen genom att aktivt och tydligt bedriva dynamisk 

korttidsterapi, men så var inte fallet. Av informanterna var det bara en som explicit uttalade att 

hen såg vårdvalsterapierna som korttidsterapier, och använde därtill anpassad metod. Även 

om det teoretiskt sett inte råder någon tydlig enighet om vilka patienter som lämpar sig för de 

olika typer av dynamisk korttidsterapi som florerar idag, så finns det vissa grundläggande 
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antaganden som de flesta verkar ställa sig bakom. Patienter med en historia av interpersonella 

svårigheter och/eller diagnosticerade med personlighetssyndrom kräver längre terapier, inte 

under 35 sessioner, slår Høglend fast (Høglend, 2003, refererat i Gabbard, 2014). Ändå dyker 

dessa patienter upp hos vårdvalsterapeuterna. Det många terapeuter här beskriver är att det 

ofta inte är förrän en bra bit in i en terapi som det blir tydligt att patienten man har framför sig 

har en större grundläggande skörhet eller bristproblematik än vad man kanske anat från 

början. I det läget kan såväl de första fem bedömningssessionerna som en bra bit av alla de 25 

vara förbi. En remiss till psykiatrin kanske hade varit lämpligt, men att dessa patienter skulle 

erbjudas terapi där är inte något intervjupersonerna hyser så stor tillit till. Kvar sitter 

terapeuten med bakbundna händer, tillsammans med en patient som i bästa fall blivit hjälpt en 

liten men otillräcklig bit på vägen, och i sämsta befinner sig i ett skörare läge än vid 

utgångspunkten. 

Terapeuternas berättelser om våndan över att orsaka sina patienter skada genom 

att lämna dem med öppna sår, och dem om terapier som varit på god väg men inte kunnat 

slutföras, har gett upphov till funderingar över hur tidsbegränsningen påverkar den 

dynamiska processen. 

Man tänker kring de terapeutiska processerna och konstaterar att det går att 

skapa lekområde i en tidsbegränsad terapi också, men inte med alla patienter. Med en patient 

som med Winnicotts ord redan kan leka, kan arbetet snabbt fördjupas och terapin således bli 

kortare (Winnicott, 1971). Hit sällar sig berättelserna om lyckosamma terapier där patienten 

själv fått styra avslutet som en viktig del i arbetet med den ursprungliga dynamiska 

konflikten. Eller patienter med relativt avgränsade krisreaktioner, där man snabbt kunnat 

komma åt och bearbeta omedvetna underliggande konflikter. Dessa patienter verkar relativt 

oproblematiskt kunna tillgodogöra sig terapi inom vårdvalet, med gott utfall. 

Med en patient som först måste lära sig leka blir processen en helt annan och 

längre. Mer arbete behöver läggas ned på att skapa allians och motivation. Flera terapeuter 

beskriver hur de slitit med detta grundläggande och nödvändiga arbete under nästan alla de 25 

gångerna, för att i efterhand konstatera att något förändringsarbete aldrig hann komma till 

stånd. Allra värst har det känts de gånger tillit börjat gro, och terapeuten sedan känt sig som en 

förövare när terapin mitt i detta sköra läge måst avslutas till följd av vårdvalsramen. 

Om patienten behöver kunna leka för att ha möjlighet att tillgodogöra sig terapin 

på ett meningsfullt sätt, så gäller samma sak i hög grad även för terapeuten. Om terapeuten är 
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rädd att, som någon intervjupersonerna uttrycker det, lura med sig patienten till en plats där 

leken blir möjlig och sedan springa ifrån henne där när den 25:e gången passerat, kan inte 

heller terapeuten leka. I avsnittet om tidsbegränsningens påverkan på terapeuten, beskrivs hur 

intervjupersonerna i efterhand resonerar med sig själva och funderar över både sin egen skuld 

och vårdvalets. De ser tecken på att patienten ändå fått något viktigt med sig, kanske i form av 

en upplevelse av att kunna känna tillit, eller av att ha fått vissa fundamentala insikter som i 

bästa fall kan leda dem vidare i en god riktning efter att terapin avslutats.  De som hårdast 

anklagar sig själva för att ha svikit sin patient, uttrycker tankar om att vilja sluta arbeta inom 

vårdvalet. 

I den artikel av Clancy, Vince & Gabriel (2011) som tidigare redogjorts för 

resoneras kring just skuld och besvikelse över misslyckanden i arbetet. Möjligen kan man se 

terapeuternas självanklagelser och ilska mot vårdvalssystemet som likställda med 

artikelförfattarnas två första positioner; I am disappointing (självanklagande), och I am 

disappointed (anklagelse riktad mot någon annan). I båda fallen lämnas den övergripande 

organisationen därhän så länge terapeuterna i anklagelserna utåt håller sig inom systemet och 

funderar kring antalet gånger; ”50 var bättre än 25, bara några gånger till hade räckt, ge 

möjlighet till ytterligare 25 gånger direkt efter uppföljningen”. För att uppnå den tredje 

positionen; I disappoint, som liknas vid Kleins depressiva, krävs ett erkännande av det 

omöjliga i hela företaget. En insikt om att ramarna kolliderar och att inget sådant som ett 

perfekt system existerar. 

Optimismen i artikeln uppstår av att de som kommer till denna tredje position 

också får tillgång till sin kreativitet. Skulle alltså ett ständigt reflekterande över de 

omständigheter som gör arbetet svårare eller ibland rentav omöjligt, kunna berika terapierna? 

Man kan tänka sig att verkligheten gör sig påmind i form av vårdvalets tidsbegränsning, och 

att den om den lyfts upp på ytan, kan hanteras som ett led i arbetet med att stå ut med 

besvikelse och acceptera livets, människornas och terapins ofullkomlighet. 

Studien om den offentliga vården (NHS) i Storbritannien (Price & Paley, 2008) 

pekar också den på att det i en allt annat än optimal omgivande struktur, kan finnas 

terapeutiska ingångar som går att använda kreativt i samtalet med patienten. Det verkar dock 

finnas en brytpunkt som infaller när det händer för mycket som utifrån påverkar 

terapiprocessen. Terapeuten klarar då inte av att reflektera över störningsmomenten, får 

svårare att härbärgera situationen och tappar därmed förmågan att i sin tur hålla patienten. 



44 
 

Flera av de terapeuter som intervjuats vittnar om den stress de upplever av att 

behöva arbeta inom tidsramen på 25 gånger och på sätt och vis ha Region Skåne med sig in i 

terapirummet, och hur detta sammantaget påverkar just den hållande förmågan. Terapeuten 

behöver sannolikt kunna känna sig mer hållen än förföljd för att i sin tur kunna hålla sin 

patient. I föreliggande material framgår att så inte alltid är fallet avseende vårdvalet och dess 

terapeuter. 

Såväl Freud (1937) som Summers & Barber (2013) och Gabbard (2014) 

betraktar en psykoterapis avslutning som en komplex, ovärderlig och allt annat än 

manualstyrd utmaning. En utmaning som manar fram inte bara patientens utan även 

terapeutens motstånd, och som både patient och terapeut kan vara benägna att vilja fly ifrån. 

Vårdvalets tidsbegränsning verkar i en del fall kunna fungera som en sådan flyktväg, mer eller 

mindre medvetet reflekterad kring. Tidsgränsen kan användas för att komma till punkt med 

patienter som inte vill sluta men där man inte heller kommer vidare, eller i osäkra fall som 

något att luta sig mot i beslutet om terapiavslutning. Istället för ett öppet reflekterande kring 

vad som åstadkommits och inte, om man ska fortsätta eller sätta punkt, vilka känslor 

avslutningen väcker och mycket annat, blir avslutningen något utifrån kommande som båda 

bara har att förhålla sig till. Skulden och ansvaret läggs utanför terapirummet, på 

vårdvalssystemet, och chansen att arbeta sig fram till en depressiv position där 

ofullkomligheten blir synlig och därmed uthärdlig, går förlorad. Att istället använda sig av det 

ofullkomliga systemet som material i den terapeutiska processen vore att kreativt omvandla 

det till något gott, men detta är som redan konstaterats, inte alltid möjligt (Price & Paley, 

2008). Kanske finns det en smärtgräns där man istället behöver fundera över 

grundförutsättningarna för det terapeutiska arbetet. 

Syftet med föreliggande studie har nu inte i första hand varit att utvärdera 

vårdvalet i Region Skåne, men den ger ändå en fingervisning om områden som behöver 

problematiseras. Den stora fördel med systemet som kommer till uttryck är att det finns 

möjlighet för alla oavsett ekonomiska omständigheter, att få tillgång till kvalificerad 

terapeutisk behandling. Det framgår också att många patienter drar stor nytta av terapi inom 

vårdvalet. Nackdelarna handlar om det icke-flexibla i systemet där patienter som behöver 

längre tids behandling lämnas utan möjligheter till det och ibland i skörare skick än tidigare, 

och där terapeuter på sätt som sammanfattats ovan, hämmas i sin metod och därmed i 

effektivitet. 
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Som ett alternativ till tidsgränser i offentligt subventionerade terapiutbud, 

argumenteras i en ovan nämnd artikel för att man istället bör lägga kraft på att kontinuerligt 

utvärdera terapierna längs vägen (Harnett, O’Donovan & Lambert, 2010). På så vis önskar 

man hålla ett vakande öga på om den terapi som ges verkar leda framåt, och därmed minimera 

risken både för att patienter hålls kvar för länge och att de släpps för tidigt. Som det ter sig i 

denna studie torde ett sådant system göra det både lättare och svårare för terapeuterna, men 

framför allt kanske bättre för patienterna. 

Avslutningsvis skulle det glädja författarna om föreliggande arbete tillsammans 

med eventuella kommande studier kan vara av intresse för instanser och personer som 

funderar över/beslutar om, hur Region Skånes invånare med psykisk ohälsa ska få tillgång till 

ett meningsfullt och flexibelt terapeutiskt utbud. 

 

METODOLOGISK REFLEKTION 

 

Traditionella kriterier för utvärdering av kvantitativa studier (såsom reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet och objektivitet) låter sig inte på ett meningsfullt sätt appliceras på 

kvalitativa studier som den här aktuella (Willig, 2013). Författarna har istället utgått från 

Elliots riktlinjer i sju punkter för utvärdering av kvalitativa studier, när arbetet värderats. 

(Elliot et al, 1999, refererat i Willig, 2013). Dessa fokuserar på 1) tydliggörandet av egna 

förutfattade meningar och utgångspunkter, 2) en utförlig beskrivning av deltagarna i studien 

och deras omständigheter för att läsaren ska kunna dra egna slutsatser att jämföra med 

författarnas, 3) en tydlig och exemplifierad beskrivning av hur den analytiska processen gått 

till, 4) kontroll av hur den egna analysen korresponderar med hur andra skulle tolka 

materialet; till exempel genom deltagarvalidering eller frågor till kolleger, 5) presentation av 

materialet så att helhet och mönster framstår som begripliga utifrån det grundläggande 

materialet, 6) en tillräckligt djupgående analys för att resultaten ska ge den fördjupade 

förståelse man föresatt sig, och ett resonemang kring denna förståelses begränsningar, samt 

slutligen 7) att studien presenterats på ett sådant sätt att läsaren kan ta den till sig och känna 

att den utvidgat deras förståelse för ämnet. 

Utgångspunkten för uppsatsarbetet var en undran över det psykodynamiska 

terapiarbetets förutsättningar inom ramen för Vårdval Psykoterapi i Skåne. Mot bakgrund av 
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en teoretisk förståelse för den psykodynamiska terapins grundvalar å ena sidan och de yttre 

förutsättningarna som vårdvalet innebär å den andra, har undersökts hur terapeuterna 

manövrerar i detta spänningsfält. Författarna har försökt förstå deras berättelser mot bakgrund 

av teorin, och har diskuterat hur de funna svaren förhåller sig till viss tidigare forskning. Det 

relativt begränsade och dessutom icke slumpvisa urvalet; sju intervjuade terapeuter 

rekryterade ur författarnas eget professionella nätverk, gör det naturligtvis omöjligt att 

generalisera resultaten i statistisk mening. Vad gäller den analytiska generaliseringen (Kvale, 

1997 och Elliots punkt 6), som fokuserar på huruvida analysen utförts på ett sådant sätt att 

man skulle kunna säga något utöver det enskilda fallet, kan dess räckvidd diskuteras. Är 

resultaten giltiga endast för mycket snarlika fall, eller når de något längre? Författarna har 

försökt beskriva framträdande mönster i materialet som kan tänkas bidra till en ökad 

förståelse för komplexiteten i det arbete terapeuter inom vårdvalet bedriver (Elliots punkt 5), 

och således sträcker sig förbi det enskilda fallet. En avstämning av resultaten med 

informanterna - så kallad deltagarvalidering - hade möjligen kunnat bidra till stärkandet av det 

påståendet, men någon sådan har inte utförts. Resultaten är dock jämförda med den tidigare 

forskning som redogjorts för, och har befunnits korrelera väl med denna (Elliots punkt 4). 

Författarnas subjektiva ingång har tydliggjorts inledningsvis, liksom deltagarna 

och författarnas relation till dem. (Elliots punkter 1 och 2). Något som eventuellt borde fästs 

större uppmärksamhet vid är den skillnad i villkor och ramar som råder mellan den enda av 

intervjupersonerna som arbetar på vårdcentral, och de övriga som är privatpraktiserande. 

Vårdvalsavtalet ser i grunden likadant ut för vårdcentraler och privata mottagningar, men 

möjligheten till fortsatt kontakt efter avslutad vårdvalsterapi skiljer sig och skulle således 

kunna påverka terapeuternas sätt att resonera kring tidsbegränsningen. 

Vad gäller tillvägagångssättet har det redovisats så transparent som möjligt för 

att läsaren ska kunna följa sättet att dra slutsatser (Elliots punkt 3), men det finns anledning 

till viss självkritik vad gäller denna hantverksmässiga del av validiteten (Kvale, 1997). Det 

kan konstateras att det fattats erfarenhet av kvalitativ forskning, och att arbetet med kodning 

och kategorisering inte så lätt låtit sig tydliggöras. 

Föreliggande studie alstrar möjligen fler frågor än svar, vilket kan försvaras av 

den fenomenologiska snarare än reella ansatsen; ambitionen har varit att tolka materialet 

empatiskt (Willig, 2013), med både manifest och latent material för ögonen och utan 

utgångspunkt i någon särskild analytisk mall eller teori. Om läsaren anser sig kunna förstå 
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något utöver det redan uppenbara gällande komplexiteten i det studerade terapeutiska arbetet, 

kan man anse att studien har ett värde (Elliots punkt 7). 

En avslutande tanke handlar om de två inledande frågor som ställdes till 

intervjupersonerna. De var ämnade att alstra ett så rikt och konkret material som möjligt, men 

det har i efterhand uppstått anledning att i viss mån ångra hur de formulerats. Frågorna har 

gett många berättelser om goda och mindre goda terapier, men möjligen förorsakat 

intervjupersonerna problem då själva definitionen av en framgångsrik terapi vållade samtliga 

huvudbry. Detta hade eventuellt kunnat besparas dem – och författarna - genom att en 

inledande mer avgränsad fråga ställts, angående specifika situationer i en terapi inom 

vårdvalet som de känt varit avgörande i positiv eller negativ riktning. Kanske hade detta 

alstrat mer material kopplat till själva terapiprocessen och mindre kring de mer existentiella 

och begreppsmässiga frågorna om vad som är lyckat och inte. Även dessa spörsmål är av stor 

vikt för uppsatsens frågeställning, men de hade krävt en mer omfattande analys än vad som 

rymts inom uppgiften.  

 

FRAMTIDA FORSKNING 

 

Möjligen kan ovanstående mer filosofiska ingång betraktas som ett uppslag för 

framtida forskning. Ett mer konkret och mycket intressant triangulerande komplement till 

föreliggande undersökning och Region Skånes kontinuerliga uppföljningar, skulle vara en 

kvalitativ studie med likartad frågeställning som här, men med ingång från patientens 

perspektiv. Önskvärt i en sådan vore ett större antal intervjupersoner med spridd problematik, 

och fokus på hur tidsbegränsningen på 25 gånger upplevs ha påverkat den terapeutiska 

behandlingen och dess utfall. 
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