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ABSTRAKT 

 

Antalet personer med diagnosen depression ökar och kommer inom några år att vara den näst 

största folksjukdomen i världen ur handikappande synpunkt. I Sverige räknar Socialstyrelsen 

med att fem procent av befolkningen någon gång under sin livstid drabbas av depression. Som 

verksam psykodynamiskt inriktad terapeut är det idag extra viktigt att ha vetenskapligt stöd 

för sitt arbete då det återkommande framförs åsikter om att andra terapiinriktningar är 

effektivare. Uppsatsen visar några utvecklingsteoretiska exempel som grund för 

psykodynamiska inriktad terapi. Den innehåller också en kvalitativ studie som redovisar 

resultatet av några verksamma psykodynamiskt inriktade terapeuters fokus vid behandling av 

depression. Resultatet visar att psykodynamiskt utbildade terapeuter tror på och fokuserar på 

det de har fått utbildning i. De dagtingar inte med sin förvärvade kunskap genom att ställa upp 

på kortare terapier eller på former man inte har utbildning i eller tror på. Sammantaget 

bekräftar man att det främst är kvinnor som söker behandling för depression men att man tror 

att mängden män som lider av depression är lika stor. Männens sätt att förhålla sig till sina 

bekymmer tror man uttrycker sig på annat sätt. Överlag ger ingen terapeut uttryck för att det 

spelar någon roll vilket kön man tillhör för behandlingens resultat utan att det mer beror på 

personerna och relationen mellan terapeut och patient. 
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INLEDNING     

 

Som kliniker med egen mottagning möter jag återkommande människor med depressions- och 

ångestproblematik. Problemen är stora och vikten att ge dessa en adekvat hjälp är stor. 

Världshälsoorganisationen WHO rapporterade 2004 att depression var den vanligaste orsaken 

för handikapp mätt i antal år levda med handikapp. År 2000 var depression på fjärde plats när 

det gällde levnadsår som förlorats pga. handikapp eller sjukdom. Fram till 2020 antas 

depression ha kommit på andra plats. Bedömningen är att ca 121 miljoner människor i världen 

lider av depression (WHO, 2010). 

I Sverige bedömer Socialstyrelsen att depressionssjukdomar är en av de vanligaste orsakerna 

till ohälsa och arbetsoförmåga. Omkring fem till sju procent av den vuxna befolkningen lider 

av depression. Vid kroppslig sjukdom är frekvensen dubbelt så hög och vid t ex Alzheimers 

sjukdom finns depressiva symtom hos 50 procent av fallen (Socialstyrelsen, 2009). 

Socialstyrelsen anger i sina rekommendationer för behandling av depressioner: ”Psykologisk 

behandling med framför allt kognitiva och beteendeinriktade terapier/kognitiv beteendeterapi 

(KBT) i olika format prioriteras mycket högt vid i princip alla tillstånd. Huvudskälet till detta 

är att KBT har god effekt på symtom och funktionsnivå hos individen på kort och på lång sikt. 

Dessutom finns inga biverkningar inrapporterade”(Socialstyrelsen, 2009, sid 7) 

Under detta uppsatsarbetets gång har ett års remissrunda utmynnat i att Socialstyrelsen 

kompletterat sin rekommendation av KBT med tydlig evidens även för Interpersonell 

psykoterapi (IPT) och psykodynamisk korttidsterapi (Socialstyrelsen, 2010). 

 Hos mig väcks en rad frågor inför kommande kliniskt arbete. Hur förhåller jag och andra 

psykodynamiskt inriktade kliniker oss till dessa budskap? Ska vi överge en över hundraårig 

forskning och vetenskap samt alla år av egen erfarenhet? Naturligtvis ska vi inte det. Det finns 

de som visar på forskning som minst lika mycket stöder effektiviteten i den psykodynamiska 

terapin (Psykoterapicentrum, 2010, Reeder, 2010). Men blir vi påverkade, mer eller mindre 

omedvetet, så att vi börjar använda oss av annan kunskap? Är det ekonomiska trycket och en 

önskan om snabb symtomförändring så stark? Kan det till och med vara så att vi använder oss 

av metoder som vi inte är utbildade i? Vad är det för fokus den kliniskt verksamma 

psykodynamikern har idag? Jag är alltså mer intresserad av hur kliniskt verksamma gör i 

denna situation. Är de påverkade av Socialstyrelsens budskap, dagtingar de med det de har 

lärt sig och blandar med metoder de inte behärskar t ex Kognitiv beteendeterapi? 
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BAKGRUND 

 

 PSYKODYNAMISK/ANALYTISK SYN PÅ DEPRESSION 

Psykoanalysens grundare, Sigmund Freud (1917), beskrev för nu nästan hundra år sedan sin 

syn på depression i Mourning and Melancholia. Han gör där distinktionen mellan sorgen, som 

en normal reaktion och depressionen som något sjukligt. Båda tillstånden handlar om en 

förlust men där förlusten endast är en medveten sådan vid sorg. Det specifika vid depression 

är ett återkommande angrepp på självet med bland annat tydlig självförebråelse. Freud 

beskriver det orimliga i dessa angrepp sett i relation till hur det ser ut i verkligheten. 

Men vad är det som gör eller hur kommer det sig att den deprimerade angriper sig själv på 

detta markanta sätt? 

Beck-Friis, (2005) är en av dem som studerat ämnet och Freuds tankar vidare. Han ser 

depression framförallt som en förlorad självaktning. Personens självbild och dennes aktande 

av denna bild av sig själv är påverkad.  Självaktningen påverkas av olika saker som kränker 

självkänslan t ex genom förlust av personer, objekt etc. Även faktorer som sätter ner vår 

psykiska kraft är viktiga.  Utöver detta läggs en mer psykoanalytisk definition: ”depressionen 

är en sorg över ett förlorat själv” (Beck-Friis, 2005, sid 29). Ömsesidighet blir här ett viktigt 

begrepp då utvecklingen av ett sunt själv kräver en bekräftelse. På liknande sätt som en 

utebliven bekräftelse skapar narcissistiska sår som i sin tur är en grund för depressivitet. 

Beck-Friis använder sig av Bubers begrepp att träda i relation. Han benämner det som Jaget 

möter ett Du. Det är i detta förutsättningslösa möte som Jag uppfattas som ett levande Du utan 

krav eller förväntningar. Enligt den moderna psykoanalytiska teorin finns det tre modeller för 

att förstå affektiva tillstånd. Konflikt-, objektrelations- och bristmodellen. I konfliktmodellen 

står Jaget med dess verkställande funktion i konflikt med överjaget som har en samvets- och 

jagidealsfunktion. Detta är vad Freud i grunden beskrev i den berömda meningen ”På detta 

sätt föll skuggan av objektet på jaget”(Beck-Friis, 2005, sid 61). Laddningen av objektet 

invadera den deprimerades jag och bildar dess stränga överjag. Det älskade objektet, som 

jaget på grund av en reell kränkning styr sin anklagelse mot, har blivit en del av det egna jaget.  

Den kränkning man själv upplevt i förlusten av för en själv viktiga personer, vänder man mot 

sig själv. 

Objektrelationsmodellen visar på hur den yttre verkligheten införlivas i subjektets värld. 

Bristmodellen visar på hur bristen på bekräftelse inverkar på utvecklingen av självet (Beck-

Friis, 2005).  
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I objektrelationsteorin utvecklade Melanie Klein ett nytt sätt att se på barns utveckling (Klein, 

1991). Den tidigaste utvecklingen beskrivs huvudsakligen i termer av objektrelationer, 

ångestformer och försvar. Barnets upplevelse av omvärlden kännetecknas av goda eller onda 

objekt. Barnets primära kärleksobjekt kan från början bara upplevas i delobjekt såsom det 

goda bröstet som ger mat och värme. När bröstet är frånvarande uppfattas det som det onda 

bröstet. Barnet befinner sig då i den schizo-paranoida positionen vilken just kännetecknar 

kluvenheten inför det goda och onda. Det är också under dessa första månader som barnet 

som inte kan integrera olika upplevelser av omvärlden, förlägger de onda upplevelserna på 

modern. 

Detta sätt att förlägga det onda beskrev Klein  i termer av  ”…hatet av mot delar av självet 

riktas mot modern” (Havnesköld, 2002, sid 33). Begrepp som rör ett affektivt utbyte skapade 

Klein och utvecklades senare av Bion. 

Vid fyra till fem månaders ålder börjar barnet få en sammanhängande relation till ett objekt 

som både är hatat och älskat (Klein, 1991). Det blir en förbindelse mellan den yttre och inre 

verkligheten. Här uppfattar barnet modern som ett helt objekt och något som är skilt från 

barnet. Denna position kallar Klein för den depressiva.  

Att befinna sig i den depressiva positionen innebär en möjlighet till integrering av de känslor 

som väcks av upptäckten av kärleksobjektet som avskilt från mig enligt Beck-Friis (2005). 

Den innehåller möjligheten till sorg eller som Winnicott beskrivit, som stadiet av förmåga till 

omsorg. Indelningen i och pendlingen mellan dessa positioner anser Beck-Friis som centrala 

för förståelsen för depressionens psykodynamik. Skulden upplevs på den schizo-paranoida 

nivån som förföljande och innehåller rädsla för straff för den aggressivitet man riktat mot 

någon annan. I den depressiva positionen som något man kan gottgöra. Den vita skammen 

som råder i den schizoida position leder till förstening och total hämning medan den röda 

skammen presenteras genom rodnaden och förlägenheten som ett svar på ömsesidigheten med 

omgivningen (Beck-Friis, 2005). 

I självpsykologin har Stern gett oss ett nytt sätt att förstå ett barns utveckling av självet (Stern, 

1985).  Tvärtemot vad Mahler ansåg ser Stern barnet redan från början som en aktiv sökande 

varelse som kontinuerligt arbetar med separationen själv från annan. Detta pågår inte i en 

specifik fas utan kontinuerligt. Barnets viktigaste utvecklingsuppgift blir däremot att knyta 

band till andra, ett ökat relaterande till andra. Detta görs via ett aktivt samspel eller 

relaterande med föräldern där det är viktigt att möta barnet där det är. Utvecklingen sker i fem 

perioder som Stern beskriver som: 

* känslan av ett uppvaknande själv 
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* känslan av ett kärnsjälv 

* känslan av ett intersubjektivt själv 

* känslan av ett verbalt själv 

* känslan av ett narrativt själv 

I det ömsesidiga mötet med föräldern, från början ordlös, utvecklas det som Stern kallar 

kärnsjälvet. Det betyder en integrerad känsla av sig själv som avskild från andra och med en 

egen kontroll för sitt handlande. Den är grunden för den fortsatta psykiska utvecklingen.  

Med detta tas steget från det intrapsykiska till det interpersonella perspektivet (Stern, 1985). 

Sigrell beskriver Kohuts syn på barnet grandiosa själv vid två års ålder (Sigrell, 1994). Barnet 

speglar sin omnipotens i föräldern som utgör ett självobjekt. Barnets eget primitiva själv blir 

funktionsdugligt genom att det kompletteras av självobjektet. Denna spegling leder till det 

grandiosa självet. Vid faktiskt misslyckande träder föräldern in och rättar till situationen och 

blir då ett idealiserat föräldraobjekt vilket i en framtid också bildar delar av barnets överjag. 

Genom att låta barnet handha lagom stor frustration växer barnets egen inre struktur, 

grandiositeten minskar till förmån för självkänsla, mognad och berättigad stolthet (Sigrell, 

1994). 

Alice Miller beskriver i sitt arbete hur depressionen till det yttre är den grandiosa hållningens 

raka motsats (Miller, 1995). Det finns dock flera gemensamma drag såsom: Ett falskt själv 

som lett till förlust av det sanna självet, bräcklighet i självaktningen som inte bottnar i 

säkerhet på vad man själv känner och vill, utan i möjligheten att förverkliga det falska självet, 

perfektionism, förnekande av de föraktade känslorna, stor rädsla för kärleksförlust och därför 

stor anpassningsberedskap, bortträngda aggressioner, mottaglighet för kränkningar, skam- och 

skuldkänslor och rastlöshet. Hon menar att man ska se depressionen som en mycket tidig 

skada. Redan i spädbarnsåldern har det skett ett bortfall av vissa känsloområden som skulle ha 

lagt grunden för ett stabilt självmedvetande (Miller, 1995). 

John Bowlbys utveckling av anknytningsteorin blev tidigt ifrågasatt av den psykoanalytiska 

skolan (Broberg, 2006). Den tar på liknande sätt, som Stern, avstånd från Mahlers syn på 

symbiosen då den ser barnet som en aktiv varelse som arbetande för att knyta an till en 

vårdnadshavare. Begreppet ”Trygg bas” som utvecklades av Mary Ainsworth i hennes 

fortsatta arbete med Bowlbys tankar och beskriver den tidiga plattform den tillgivna 

bindningen utgör.  

Anknytningen beskrivs som en relation som: 

- har varaktighet över tid 

- riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar 
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- har känslomässig relevans för individen  

- kännetecknas av att personerna söker varandras närhet 

- innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från den andre 

- innebär att den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin 

anknytningsperson 

På senare år har en utveckling av anknytningsteorin mot inre representationer, känslomässig 

reglering och mentalisering gjort att den som klinisk teori ligger närmare samtida 

psykoanalytisk teori. Det gäller framförallt psykoanalytisk teori som fokuserar på 

interpersonella relationer och intersubjektivitet (Broberg, 2006) 

 

Trots att affekter i många kliniska teorier framhållits som viktiga för utveckling och 

förändring så har forskningen kring dessa varit liten i sin omfattning (Havnesköld, 2010). 

Önskemålet att behålla driftsteorin har tidigare gjort att den psykoanalytiska traditionen har 

haft svårt att anamma affektteorier men från och med den relationella psykoanalysens 

framväxt har också det affektiva perspektivet anammats. Idag ser man det som om affektiva 

värderingar är inbyggda i vårt nervsystem som reaktionsmönster inför centrala teman i våra 

liv. Detta gör att överlevnaden för människor och djur klaras. Sorgen som affekt uttrycker en 

värdering till exempel en ledsnad för att man förlorat eller inte uppnått något på samma sätt 

som rädsla uttrycker en värdering av hot. Denna funktion gör också att objektet omvandlas 

från till exempel att vara den avskydde till att vara avskyvärd. Det ger den enskilde 

egenskaper vi inte alltid tänker på och som terapeuten behöver få patienten att reflektera över. 

Havnesköld (2010) beskriver Paul Gilberts modell för ångest och depression. I den tänker han 

sig att hjärnan reglerar tre olika slags system av affekter. Det första är till för att skydda oss 

från hot och består av negativa affekter. Det andra är ett system som består av positiva 

affekter och som hjälper oss till önskningar och mål. Det sista, som också består av affekter 

som ses som positiva, är de som hjälper oss att känna tillfredställelse, att må bra. Dessa 

system samarbetar ständigt och ger oss vårt psykiska tillstånd. Vid depression är balansen 

rubbad och vi känner mer känslor av skam och skuld. Det innebär inte bara att vi har mer av 

de negativa känslorna som skam och skuld utan också mindre av positiva känslor av närhet till 

andra och förnöjsamhet. Vi utvecklar här försvar som innehåller ett ältande som skydd mot 

medvetna eller omedvetna faror. Vägen till affektbalans kan se olika ut och forskningen 

stöder flera olika behandlingsmetoder för att uppnå den. 
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 BEGREPP/DIAGNOSTIK 

Depression som medicinskt begrepp använder man först i mitten på 1900-talet hävdar 

Danielsson (2010). Det fanns inte ens med som en specifik kategori när den första DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kom i början på 1950-talet. I 

medicinskt sammanhang användes begreppet depression först 1980 i DSM-III. De två 

vedertagna system för att klassificera psykisk sjukdom och diagnosen egentlig depression, 

idag är International Classication of Diseases (ICD-10) och DSM-IV (se bilaga). 

Före diagnosen egentlig depression användes två olika begrepp för att särskilja de två typer av 

depression man tyckte sig se. Den endogena depressionen sågs som biologiskt inifrån 

kommande och var mer ärftligt betingad. Den exogena depressionen tänkte man sig ha sina 

orsaker i tydliga yttre händelser. Begreppen övergavs 1980 efter mer än tjugo års användning 

då bevis för dem inte kunde beläggas och att båda svarade på medicinering på samma sätt.  

Forskarna övergav i och med detta, fokus på orsakerna till depression till förmån för 

symtomen (Kramer, 2005). 

Denna tidigare indelning har återigen börjat användas (FASS, 2010). 

I och med att DSM-IV, som är det amerikanska psykiatriska samfundets (APA) 

klassifikationssystem, ändrades systemet med psykiska sjukdomar från orsak till en 

beskrivning av dess symtom (Danielsson, 2010). 

Socialstyrelsen ger uttryck för svårigheten att lämna rekommendationer när journaler i landet 

har så stora brister i diagnos och i beskrivningar av behandlingsinsatser (Socialstyrelsen, 

2009). Man får återkommande fram att en depressions diagnos är ställd men ser inte alltid hur 

den tas om hand och av vilka. 

McWilliams hävdar att behandlare ofta är skeptiska till att ställa diagnoser för att det skulle 

kunna drabba patienten i ett längre perspektiv (McWilliams, 2005). Hon framhåller att det 

finns fem fördelar med diagnostik och då om den tillämpas av personer med utbildning och 

varsamhet. Dessa är 1, underlag före behandlingsplanering, 2, ger information om prognosen,, 

3, bidrar till att skydda vårdtagaren, 4, ger bättre förutsättningar för att terapeuten skall kunna 

förmedla empati samt 5, för att minska risken att lättskrämda patienter avbryter behandlingen. 

Vikten av en noggrann diagnos finns främst vid behandlingens start och vid dödlägen i en 

långsiktig psykoterapi.  

Begreppet depression är så mångfacetterat och innehåller därmed så många olika begrepp att 

det rimligen återkommande bör uppstå diverse tveksamheter.  
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 GENUSPERSPEKTIV 
  

Forskningen visar att dubbelt så många kvinnor som män drabbas av unipolära depressioner  

(Danielsson, 2010). Forskning väcker dock frågan om det är sant eller om det är så att vår 

definition av depression är vad Burr (1995) kallar för Social konstruktivism. Känslor och 

upplevelser och hur de tolkas som ev sjukdom beror på den psykosociala och kulturella värld 

du lever i. Det sociala samspelet formar oss. Kriterierna för depression togs fram i studier i 

psykiatrin på 50-talet i samband med att man provade ut nya mediciner. Det är då viktigt att 

uppmärksamma att flertalet av dessa patienter var kvinnor som då efter kriget var hemmafruar 

med svårigheter att göra sig hörda i samhället. Hon visar t ex att såväl patienter som media 

beskriver depression i genusstereotypa drag. Män blir deprimerade av att det händer saker 

utifrån medan kvinnor grubblar. Det är bilden av den kvinnliga otillräckligheten och inte den 

våldsamma, missbrukande eller kriminella mannen, som gett ansikte åt 

depressionssjukdomen. Frågan blir då om depressionerna faktiskt ökat i antal eller om det är 

så att man identifierar flera genom ett förändrat synsätt.  

Danielsson (2010) redovisar att det antagligen saknas grund för påståendet att män skulle ha 

sämre möjligheter att prata känslor och på så vis inte vilja söka behandling. Förklaringen 

ligger mer i bilden som anger att män ska lösa situationen själv och i tysthet. Danielsson 

menar att det handlar om att erbjuda män möjligheten till samtal. 

 

 

 BEHANDLING 

Socialstyrelsen förordar Elektrokonvulsiv behandling, ECT, vid svår egentlig depression. 

(Socialstyrelsen, 2009). Behandlingsformen har sin bakgrund i försök under 1930-talet, att 

bota schizofreni med hjälp av artificiellt framkallandet av epileptiskt anfall (Socialstyrelsen 

1994). Metoden visade sig ha bra effekt på svåra depressioner och har sedan dess i varierande 

grad används i världen. Även om effekten är tydlig och snabb är dess varaktighet begränsad 

om inte sekundärprofylax eller underhållsbehandling med farmaka sätts in.  

Som svar på den intensiva debatt som var i media hösten 2009 skrev professor Ottosson en 

debattartikel där han beskriver behandlingsformen och hävdar att biverkningarna är få 

(Ottosson 2009).  

Det verksamma i ECT-behandlingen är inte elen utan det framkallade epileptiska anfallet. 

Den starka påverkan som sker är på signalsubstanserna som har till uppgift att reglera bl a 
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sömn, ångest och andra stämningslägen. Dopamin- och serotoninreceptorerna blir känsligare 

och noradrenalinreceptorerna normaliseras i sin känslighet. Signalsubstanserna som här 

påverkas är desamma som påverkas av antidepressiva mediciner men här är effekten 

kraftigare och mer direkt (Häggstöm, 2010). 

Både ECT och medicinering med dagens antidepressiva läkemedel har en tydlig biologisk – 

medicinsk grund och måste utföras av legitimerad läkare. Ingen av behandlingsformerna 

upplever jag som kliniker står i någon större motsatsställning till psykoterapi utan kan med 

fördel kombineras. 

  

Kognitiv beteendetearpi (KBT) 

I kognitiv beteendeterapi ser man människan som ständigt lärande (Jansson, 1986). Varje 

person har sin inlärningshistoria som kan beskrivas av denne själv eller t ex en terapeut vid 

behandlingens start. Hur den har sett ut ger ett personligt grundantagande eller schema som 

för en person, som senare utvecklar depression, ofta visar sig innehålla grundantagande om 

förluster. Man kan också se hur dessa personer under sin uppväxt lärt sig att se negativa 

händelser som personliga och oföränderliga. Denna sårbarhet ger sig tillkänna först vid senare 

händelser i livet som innehåller förluster, sjukdom etc. Analysen som inleder behandlingen 

innefattar såväl en lista på de svårigheter patienten vill prioritera för en förändring samt 

kunskap om begreppet automattankar. Vidare i behandlingen, som sker i Sokratisk stil d v s 

att man ställer frågor som leder patienten fram till svaret istället för att ge dem svaren, finns 

beteendeinterventioner av olika slag, schemaförändrande aktiviteter etc. Patienten ges 

hemuppgifter till nästa session löpande under terapin. En genomsnittlig behandling för 

depression rör sig om ca 15 terapisessioner (Jansson, 1986).  

Arthur Freeman (1994) tar upp svårigheterna med KBT vid behandling av suicidalt beteende. 

Han visar framförallt på det stora behovet av att hantera den akuta krisen. Det kollaborativa 

arbetssättet är det som är svårast att upprätthålla då patienten inte är med i terapin på samma 

sätt som en motiverad. Svårigheterna med interventionsarbetet kommer man bäst fram till 

genom att kunna hantera de för terapeuten svåra tankarna kan tänkas ha kring patienten som 

ger uttryck för, alternativt vill dö. 
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Begreppsförklaringar 

-Automattankar eller automatiska tankar hos den depressive patienten är tankar som 

automatiskt dyker upp eller triggas igång och som återkommande är tillbakablickande och 

kretsar kring upplevda misslyckanden (Perris, 1996) 

-Beteendekontroll består av en typ av budskap som barnet lär sig tidigt efter instruktioner 

utifrån och som senare upprepas i tysthet inom personen (Perris, 1996) 

-Etikettering är när patienten har en inlärd hjälplöshet där man tillskriver sig själv ansvaret 

för negativa upplevelser (Perris, 1996).  

-Hemuppgifter ges patienten att utföra mellan sessionerna i syfte att ta reda på det faktiska 

underlaget för antagandet (Perris, 1996). 

-Kognitionernas betydelse är centrala. Begreppet ”Det är inte händelserna som oroar oss utan 

hur vi uppfattar händelserna (Perris, 1996, sid 24) används för att tydliggöra kopplingen 

mellan tanke och känsla. 

-Omattributering är en teknik som till exempel används för att angripa etikettering  

-Schema- kognitiva strukturer – se ovan 

 

 

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) 

PDT har sin teoretiska grund i psykoanalysen (Beck-Friis 2005). Den har sitt fokus på 

överföringar som ses som upprepningar av konflikter som patienten har i relation till sin 

omgivning och motöverföringar. Via tolkningar, som innebär att patienten får se delar av sin 

berättelse i nytt perspektiv, leder det till ökad insikt i den inre världen och en ökad 

självständighet. 

Andra centrala begrepp som används i psykodynamisk psykoterapi är motstånd och regression 

(Monsen, 1990). Ett ytterligare begrepp som Monsen anser bättre än insikt är begreppet 

processinlärning. Det har han tagit av Bateson som beskriver patientens identifierande med 

terapeutens arbetssätt efterhand. Följden blir att patienten tenderar att observera och tolka sitt 

eget beteende och sina egna upplevelser fortlöpande på egen hand. 

 

Interpersonell psykoterapi (IPT)  

IPT är en behandlingsform som Socialstyrelsen ger samma eller likartad betydelse som KBT 

vid måttlig egentlig depression (Socialstyrelsen,2009, 2010). Det är en korttidspsykoterapi 

med inriktning på behandling av egentlig depression (Weissman, 2000). Förklaringen till att 

man drabbas av olika symtom ser man som en effekt av hur man klarar av relationen till andra. 
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Psykiatriska syndrom såsom depression framträder i ett socialt sammanhang: en vänskap eller 

äktenskap bryts, barnen blir vuxna och flyttar hemifrån eller någon nära dör. Det är det nära 

nätverket eller primärgruppen som observeras och skall interveneras. Det man som patient ska 

lära sig se, är att sambanden mellan uppkomsten och variationen i sina symtom och det som 

försiggår i deras tillvaro. Fokus i arbetet sätts på fyra olika problemområden; rollförändring, 

interpersonell känslighet, interpersonell konflikt och sorg. Man arbetar målinriktat på ett 

utvalt områden med möjlighet att byta om det visar sig att annat område är mer centralt. 

Målsättningen är symtomreduktion och att kunna fungera på ett bättre sätt.  

Rolf Holmqvist (2007) beskriver IPT som en utveckling av den psykoanalytiska teorin. Han 

kallar den ett tidigt exempel på en integrativ psykoterapi. Man planerar oftast inte att 

kombinera olika teorier och metoder utan man använder naturligt de tankar som man uppfattat 

naturliga i den traditionen man befunnits sig i. På så sätt skapades IPT. Terapeutens roll är i 

likhet med inom KBT, att inte vara experten utan snarare en Sokratisk medvandrare som 

tillsammans med patienten utforskar. Man kan dela in den interpersonella traditionens terapier 

i tre grupper utifrån deras inställning till att fokusera på terapirelationen: 

Den första är gruppen har svagt intresse för användandet av terapirelationen. Man fokuserar 

mer på patientens interpersonella problem utanför terapin. Den andra gruppens arbete, 

erbjuder reaktioner från terapeuten som kompenserar för sådant som patienten upplevt i sina 

tidigare relationer, Den tredje gruppen förespråkar att terapeuten lyssnar av sina reaktioner i 

terapin och genom dem skapar en förståelse för patienten (Holmqvist, 2007). 

 

   Affektfokuserad terapi 

McCullough tillhör en av 20-tal företrädare för den affektfokuserade psykoterapin, en 

terapiform som använts i ett par decennier (McCullaugh, 2003). Tillsammans med namn som 

Malan, Della Selva, Fosha, m fl har en terapiform som grundar sig på flera olika teorier, 

utöver den psykodynamiska, utvecklats. Den är att anse som en korttids terapi och har ett 

starkt fokus på kroppsliga reaktioner och affekter hos patienten. Som titeln på en av hennes 

böcker uttrycker, Treating affect fhobai, så ser man ett undvikande av vissa maladaptiva 

försvar som centrala. Arbetet sker bland annat med hjälp av Malans person- och 

konflikttriangel. I ett historiskt perspektiv kan patienten beskriva möten person/er som 

framkallat svårighet. I nuläget finns det person/er som aktualiserar samma problematik. I en 

framgångsrik terapi får terapeut och patient ”denna situation” i terapirummet att arbeta med. 

Problemet sett ur konflikttriangeln har patienten en så kallad kärnaffekt som uppfattas som 

förbjuden. Vid ett hastigt känslomöte med denna affekt slår ett maladaptivt försvar som till 
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exempel skuld, skam eller ilska till. Denna affekt är inte möjlig att vara i, så patienten 

använder då ett mer adaptivt försvar för att klara situationen. Processen för terapeuten är att 

först få patienten att se sin önskan och sina försvar för att sedan tillsammans med patienten 

leta efter andra förhållningssätt (McCullough, 2003). 

Ett annat sätt att beskriva likartade processer har Nathansson gjort i det som han kallar för 

skammens kompass (Nathansson, 1992). Det hot som skammen utgör mot självet måste 

individen skydda sig mot. 

Den som enligt Havnesköld (2010) betytt mest för utvecklingen av den affektfokuserade 

terapin inom den psykoanalytiska traditionen, är Habib Dawanloo. Hans teknik innehåller ett 

arbetssätt definierad som en ”empatisk konfrontation här och nu”. Dawanloo utmanar i sitt 

arbete patientens försvar men i ett samarbete med dennes friska del-själv. Han skapar på så 

sätt en kris i terapirummet där han hjälper patienten att låsa upp det omedvetna. Han kallar sin 

metod för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, ISDP.  

  

Begreppsförklaringar   

-Psykoanalytisk teori är en teori som S. Freud utvecklade och som bygger på två hypoteser, 

Psykisk determinism (inget i psyket sker av en slump) och att det finns något som vi kallar för 

omedvetet (Brenner 1973). Den har sedermera byggts på med Jagteorin och 

Objektrelationsteorin (Tähkä, 1995). 

-Psykodynamisk teori har sin grund i psykoanalytisk teori och har det gemensamma att man 

arbetar med förståelsen för dynamiken bakom mänsklig upplevelse och  beteende (Cullberg, 

1988) 

-Psykoanalys innehåller ett arbete för att förstå sina omedvetna tankar och behov. Patienten 

får via fritt associerande i relation till terapeuten använda sig av överföringar och ge uttryck 

för olika motstånd. Via tolkningar kan patienten så småningom förstå och förhålla sig 

annorlunda till sin problematik. En analys pågår i flera år och mellan fyra till fem gånger i 

veckan (Cullberg, 1988) 

-Psykodynamisk psykoterapi (PDT) – se ovan. 

-Motstånd till förändring finns i all terapi då patienten i någon form uppnått en balans mellan 

behovstillfredsställelse och undvikande av ångest via sina försvar. Ett angrepp på balansen 

ökar patientens ångest (Tähkä, 1995)   

-Försvar i psykologisk mening behöver människan som skydd mot ångest. Vi utvecklar efter 

hand olika adaptiva försvar som gagnar oss. Carlberg (1994) refererar till Anna Freud som 
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påtalar betydelsen av att se dessa i mer patologiska tillstånd. Är de åldersadekvata, 

balanserade och eller effektiva? 

-Motöverföring kan beskrivas i termer av de tankar och känslor som patienten väcker hos 

terapeuten genom den omedvetna kommunikationen (Norman, 1999).  

-Överföring är när man överför tidigare känslor, tankar, attityder, rädsla och så vidare som 

man haft mot viktiga människor tidigare i livet på mänskliga objekt i nutid (Tähkä, 1995). 

 

 

SYFTE 

Syftet med mitt arbete var att erhålla ett underlag för en fortsatt bekräftelse på det 

psykodynamiska arbetssättet vid depression eller om synsättet kräver en revidering. 

Ovanstående har genererat följande frågeställningar: 

- Har dagens psykodynamiska psykoterapeuter ett psykodynamiskt fokus vid 

depressionsbehandling? Hypotesen är att de har det. 

- Hur vet klinikern att det är en depression man behandlar? Hypotesen är att flera har 

diagnosinstrument till sitt förfogande. 

- Är man som terapeut benägen att tro på uppgiften att fler kvinnor än män är deprimerade? 

Hypotesen är att de tror man inte på. 

- Anser man som terapeut  att den egna könstillhörigheten påverkar behandlingen i någon 

riktning? Hypotesen är att man inte tror att den är avgörande för behandlingen. 

 

 

METOD 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa forskningsprocessen är inte lika 

standardiserad som den traditionella (Backman, 1998). Den ger ett större utrymme för 

flexibilitet och variationer. Den fråga som ställs härrör sig oftast från en praktisk situation och 

rör sig vanligtvis om Hur eller Varför. Mitt arbetssätt har varit att med en litteraturgranskning 

som grund fråga ett antal verksamma terapeuter via en halvöppen intervju hur och varför de 

gör som de gör. Svaren har transkriberats och efter att de godkänts av de intervjuade 

analyserades de. Svaren har ställts mot de uppsatta hypoteserna. 

Förutom de raka svar som jag fått kring varje frågeställning har jag letat markörer i form av 

de vanliga begrepp man använder sig av i de olika teoribildningarna – se ordförklaringar. 
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Jag har inte i första hand varit intresserad av att få fram generaliserbara svar vilket är en 

svårighet vid kvalitativa metoder (Kvale, 2009). Jag har velat få fram så mycket information 

som möjligt av ett fåtal personer vilket kan sägas vara den valda metodens syfte.  

Den halvöppna- eller halvt strukturerade intervjun ger möjlighet att få beskrivningar av 

respondenternas verklighet i syfte att tolka innebörden av de beskrivna erfarenheterna. Det är 

vare sig ett öppet samtal eller en sluten enkät för att ge intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor när intressanta spörsmål uppstår (Kvale, 2009).  

 

För att få en rimlig begränsning i förhållande till arbetets storlek har jag valt att: 

-endast inrikta mig på egentlig depression, -endast intervjua psykodynamiskt inriktade 

psykoterapeuter. Jag har valt att avstå intervjuer med sådana som jag på förhand visste 

arbetade med interpersonell psykoterapi (IPT) eller uttalad jagstödjande psykoterapi

  

 METODPROBLEM 

Jag har genomfört fyra en-timmes intervjuer med bandspelare. Vid transkriberingen visade 

det sig att i mindre delar blev det luckor i inspelningen hos tre av de intervjuade. I den fjärde 

intervjun blev en majoritet av det inspelade inte möjligt att höra. Samtliga har givits möjlighet 

att komplettera och justera i utskriften samt att jag haft möjlighet att via mail eller telefon 

komplettera. Jag har under och efter intervjuerna fört egna anteckningar. 

 

 URVALET 

Min avsikt var att göra ett strategiskt urval på fyra verksamma psykodynamiskt inriktade 

psykoterapeuter. Jag ville ha en spridning av erfarenhet, olika kön, ålder, utbildningsort och 

anställningsform. Detta är vad Trost (2005) förordar vid strategiskt urval där man identifierar 

ett antal karakteristika av teoretisk betydelse.  

Urvalsramen, som jag kom fram till via egen kunskap plus användandet av verksamma inom 

området, bestod av fjorton personer. Två möjliga intervjuobjekt föll bort direkt då de blivit 

insatta i mitt arbete tidigare. Tre personer var svårt att få klarhet i om de var verksamma och 

en misslyckades jag få fram någon adress till. Tre personer fick jag inget svar av. Endast en 

tog kontakt och avböjde. Något besked om orsak framkom inte. Jag fick ett relativt snabbt 

svar av fyra personer. Mångfalden bland dem med terapeutisk erfarenhet i år och inom olika 

områden, kön, ålder, olikhet i utbildningar, gjorde att jag bedömde att de hade tillförlitlighet i 

relation till mitt syfte. 
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INTERVJUGRUPPEN 

De intervjuade har blivit lovade att vara anonyma så därför kan gruppen bara beskrivas i 

övergripande termer. Sammantaget består de i hälften kvinnor och hälften män. De har 

tillsammans många år med terapeutiskt arbete i psykiatrin men även öppenvård i form av 

primärvård finns representerad. I gruppen finns det personer som både jobbar helt privat och 

de som idag jobbar både privat och i landstingets regi. Förutom två vanliga akademiska 

utbildningar, psykolog och socionom, förekommer flera andra utbildningar i såväl grund som 

påbyggnad. Typ av utbildningar som finns i gruppen förutom den psykodynamiska 

vidareutbildningen är bildterapeut, psykoanalys, EMDR och hypnos. Det finns också en med 

Mindfullness och KBT-utbildning. Flera har medverkat eller medverkar vid 

psykoterapiutbildning idag. De har läst sin legitimationsgrundande utbildning på två olika 

platser i landet vid olika tillfällen mellan 1984 och 2005.  

Samtliga har fått läsa sina svar och getts utrymme att korrigera eller lägga till. 

Undersökaren måste vara medveten om att det är lätt att vinkla resultatet till undersökarens 

förväntning med studien, då det är undersökaren själv som väljer ut de teman och citat som tas 

med (Kvale, 1997). Därför har respondenterna fått läsa de transkriberade intervjuerna. 

 

 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Några etiska överväganden annat än hur man kan försäkra de intervjuade och eventuella 

patientidentiteter att inte avslöjas har inte funnits. Endast jag som intervjuare vet vilka 

personer som förekommer i undersökningen. Namn, ålder eller bostads-, utbildnings och 

verksamhetsort redovisas inte heller ur denna aspekt. Den så kallade frivillighetsprincipen 

med ett frivilligt deltagande och rätt att avstå utan närmare förklaring har presenterats för de 

presumtiva deltagarna. Någon patient medverkan eller data av sådan finns inte. Allt material 

som insamlats kommer att raderas vid arbetets slut. Detta tillvägagångssätt informerades 

samtliga skriftligen om, vid förfrågan om de hade möjlighet till medverkan. 

 

 

ANALYSRESULTAT 

 

Har dagens psykodynamiska psykoterapeuter ett psykodynamiskt fokus vid  

depressionsbehandling? 

Samtliga av de intervjuade återkom under hela intervjun till sin utbildning och begrepp, som 

förklarats ovan, i den psykodynamiska teorin. Man återkom till begrepp såsom överföring, 
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motöverföring, försvar, motstånd, omedvetet etc. Relationen gavs en central plats av flera vid 

behandlingen.  

Alla gav uttryck för att det krävdes en längre terapi för att klara av en depression. Svaren 

varierade från flerårig med träff flera dagar i veckan till årslång terapi med en träff i veckan.  

Den ekonomiska verkligheten var hos flera tydlig vilket innebar att ibland fanns bara 

möjlighet för en kortare samtalsserie och då förhöll man sig till det. 

Förklaring till depression beskrevs i termer av tidig upplevd separation, ett inre ensamt barn, 

tidig och stark känsla av att vara övergiven och oönskad. Endast en person, som har en KBT-

kompetens tillsammans med sin psykodynamiska, var beredd att ibland använda delar av den 

metoden. Det var dock inte något man förordade. Samtliga framhöll att man vid en förfrågan 

om annan inriktning än den psykodynamiska så hänvisade man till annan terapeut. 

De flesta var mycket engagerade i frågeställningen om den psykodynamiska terapins plats i 

vården vid depression. Man gav uttryck för detta genom att till exempel säga att man skulle 

vara den sista bastiljonen, ”finns inte efterfrågan så slutar jag” etc. 

Endast vid mycket svår depression med t ex suicidrisk remitterade man till annan vård. 

 

Hur vet klinikern att det är en depression man behandlar? 

Ingen av de intervjuade klinikerna använde sig av något mätinstrument  för att diagnosticera 

depressionen. Detta gällde även de som har utbildning och tillgång till sådana instrument. 

Ingen gav uttryck för att det var någon svårighet eller problem i detta. Problem låg snarare i 

att man ibland fick en del läkarremisser där läkare hade angivit annan diagnos än depression.  

Det man angav att man diagnosticerade depressionerna på var dels yttre tecken och dels 

patienters beskrivningar av sina upplevelser. Yttre tecken kunde bestå i bristande 

ansiktsmimik, kroppshållning, allmän håglöshet, svårighet att ta sig upp på morgonen, faktiskt 

suicidförsök, avsaknad eller liten överföring. Patientens egen beskrivning kunde innehålla  

återkommande självanklagelser, återkommande tankar om livets mening om och att ta livet av 

sig inklusive eventuella förberedelser, tydliga uttryck för egen skam och skuld och 

aggressivitet riktat mot sig själv. 

 

Är man som terapeut benägen att tro på uppgiften att fler kvinnor än män är deprimerade? 

Det var en allmän svårighet att svara på frågeställningen från de som arbetar helt privat då de 

inte har något större perspektiv i antal sökande till vården. En motsättning ligger i problemet 

att få deprimerade att söka vård gör att alla som borde söka inte söker. Inom psykiatrin och 

primärvården får man ett stort antal människor som söker hjälp och då företrädesvis kvinnor. 
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Den efterfrågade hjälpen kan dock bestå i kris, trauma, ångest etc och som först i efterhand 

diagnosticeras som depression.  

En uppfattning som de flesta gav uttryck för var att det inte föreligger någon sådan skillnad 

men att mäns uttryck för depression inte ser likartad ut.  

Ett uttryck för om det är fler som blir drabbade idag, var att samhällets press på den enskilde 

är större idag och det gör att predisponerade snabbare får symtom. 

 

Anser man som terapeut att den egna könstillhörigheten påverkar behandlingen i någon 

riktning? 

Ingen av de intervjuade gav uttryck för att könstillhörigheten påverkade behandlingen i någon 

riktning utom vid till exempel övergreppsproblematik. Var man då manlig terapeut gavs det 

uttryck för att frågan behövde lyftas. Andra aspekter vid val av terapeut såsom kulturella, 

ekonomiska hade dock flera erfarenheter av. Sällan eller aldrig hade man mött förfrågan efter 

terapeut med specifikt kön. 

De flesta återkom till att den centrala delen i behandlingen var relationen och inte könet. 

Relationen har efter en tid en sådan kraft att risken för suicid kraftigt minskade även hos 

mycket svåra depressioner hävdade en.  

 

 

DISKUSSION 

Analysen av svaren ger ett entydigt stöd för hypotesen att man som psykodynamiker står fast 

vid sin teoribildning och sammanhängande metodik genom att ha en ett tydligt PDT-fokus vid 

behandling av depression. En informant hade i och för sig annan kompetens och såg sig som 

eklektiker och var i det beredd att i delar använda annan metodik också. Grunduppfattningen 

och metodiken var ändå klart psykodynamisk. 

Hypotesen att fler hade tillgång och använde sig av mätinstrument, kom dock på skam. 

Tillgång fanns på flera håll men man använde sig inte av det. Imponerande många gav tydligt 

uttryck för en säkerhet att det var depressioner man mötte. Uttrycken ”det känns” kan tyckas  

ovetenskaplig men uppenbarligen var det något man hade stor erfarenhet av. Diagnosen 

visade sig stämma senare i behandlingen och förmedlade på så sätt en trovärdighet till den 

inarbetade metodiken. Man förhöll sig regelbundet till läkares varierande diagnoser. 

De genuskopplade frågeställningarna, om det fanns en uppfattning att det var fler kvinnor än 

män som drabbades av depression än män och om det egna könet påverkade behandlingen i 

någon utsträckning fick båda ett ordentligt avvisande. Uppfattningen var i stora delar helt 

överensstämmande, att mörkertalet bland människor som lider av depression är stort och det 
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gäller inte minst omfattning män. Samtliga återkom till relationens betydelse i behandlingen. 

Här använder sig patienten av terapeuten som den överföringsperson man har användning av 

och då spelar könet inte efter en tid någon roll. 

 

Informanterna förmedlar en stor samstämmighet i sina svar. Kombinerat med den stora bredd 

i bakgrund, utbildning, arbetsområden, arbetsår etc gör att den tillförlitlighet som jag 

eftersträvar är uppnådd. Analysen ger mig svaret att jag inte har någon större anledning att 

revidera min psykodynamiska utbildning och egna kliniska erfarenhet vilket var mitt syfte 

med detta arbete. Den slutsatsen blir även förstärkt då Socialstyrelsen i sitt slutliga utlåtande 

av rekommenderade behandlingsinriktningar vid ångest- och depressionstillstånd förordar 

Psykodynamisk korttidsterapi, IPT och tidigare förordad KBT.  

 

Under arbetets gång har intresse väckts kring några frågeställningar. Jag tänker i första hand 

på frågan om utbildningens betydelse för den arbetsinriktning man kommer att använda efter 

avslutad påbyggnadsutbildning. Det slog mig tidigt att flera på ett avgörande sätt beskrev vad 

som var fokus under deras utbildning och att man sedan dess fortsatt denna inriktning. Är 

detta något som man på universitetet eller högskoleverket är medveten om? I så fall undrar jag 

huruvida man medverkar eller motverkar den terapeutiska utvecklingen genom det sätt man 

delar upp alternativt blandar de godkända utbildningsinriktningar som idag finns?  

Jag är tacksam mot Umeå universitets utbildningsinriktning i det psykodynamiska 

programmet, som valt bland annat en tydlig delkurs i just korttidspsykoterapi. Denna 

motsvarar just det som Socialstyrelsen nämner i sina rekommendationer. 

Ytterligare frågeställning som upptagit mitt intresse under arbetets gång är frågan som 

Danielsson väcker om diagnosen egentlig depression är social-konstruktivistisk (Danielsson, 

2010). För att använda sig av de nygamla begreppen endogen- och exogen depression skulle 

man kunna ställa sig frågan om det vi uttrycker som (kvinnors) grubblande är det som vi idag 

definierar som egentlig depression, tidigare endogen. Människor som reagerar på yttre saker 

som händer, ska kanske också definieras som deprimerade –tidigare exogen men det 

definieras då kanske som missbruk, kriminalitet och så vidare. Många är klart de som förlorat 

sin självaktning och på så vis bör erhålla definitionen och därmed rätt till behandlingen. 
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BILAGA 

 

ICD-10: diagnoskriterier för depressiv episod 

Symtom minst 2 veckor 

Minst två av följande kärnsymtom: 

• nedstämdhet 

• nedsatt lust eller intresse 

• nedsatt energi och ökad uttröttbarhet 

Minst fyra av följande: 

• nedsatt självtillit och självkänsla 

• självförebråelser och skuldkänslor 

• tankar om död och självmord 

• tanke- och koncentrationsbesvär 

• agitation eller hämning 

• sömnstörning 

• aptit- eller viktförändringar 

 

DSM-IV: diagnoskriterier för egentlig depression 

Minst fem av symtomen har förekommit under samma tvåveckorsperiod. Minst 

ett av symtomen nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje. 

• nedstämdhet under större dagen av dagen, så gott som dagligen, vilket bekräftas 

av personen själv (t ex känner sig ledsen eller tom) eller av andra (t ex ser 

ut att vilja gråta). Obs: hos barn och ungdomar kan irritabilitet förekomma 

• klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter 

under större delen av dagen, så gott som dagligen (vilket bekräftas antingen av 

personen själv eller av andra) 

• betydande viktnedgång (utan avsikt att banta) eller viktuppgång (t ex en mer 

än 5% förändring av kroppsvikten under en månad) eller minskad alternativt 

ökad aptit nästan dagligen. Obs: Ta också med i beräkningen om förväntad 

viktökning hos barn uteblivit 

• sömnstörning (för lite eller för mycket sömn nästan varje natt) 

• psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen (observerbar för 

omgivningen och inte enbart en subjektiv upplevelse av rastlöshet eller tröghet) 

• svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen 
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• känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor (vilka kan 

ha vanföreställningskaraktär) nästan dagligen (inte enbart självförebråelser eller 

skuldkänslor över att vara sjuk) 

• minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som 

dagligen (vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra) 

• återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande 

självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller planerat 

för självmord 

För att uppfylla kraven på depression gäller också att försämrad funktion i arbete 

och socialt föreligger. 

Att det inte rör sig om okomplicerad sorg, dvs att symtomen varat längre än två 

månader efter närståendes bortgång. 

 

Förstämningsepisoder   
 

 Blandepisod mani/depression 

 

A. Kriterierna för både manisk episod och egentlig depressionsepisod är uppfyllda (med 

undantag för varaktigheten) så gott som dagligen under minst en vecka. 

B. Störningen är så allvarlig att den orsakar påtaglig funktionsförsämring i yrkeslivet 

eller i vanliga sociala aktiviteter eller mellanmänskliga relationer, eller att sjukhusvård 

är motiverad för att förhindra att personen själv eller andra kommer till skada, eller att 

det finns psykotiska drag med i bilden. 

C. Symtomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex 

missbruksdrog, medicinering eller annan behandling) eller av somatisk sjukdom/skada 

(t ex hypertyroidism) 

Obs: Blandepisodliknande tillstånd som uppenbarligen orsakas av somatisk 

antidepressiv behandling ( t ex medicinering, ECT, ljusterapi) skall inte beaktas 

för diagnosen bipolär 1. 

 

 

 

 Hypoman episod 

 

A. Ihållande förhöjd, expansiv eller irritabel sinnesstämning under en avgränsad  period 

av minst 4 dagar. Skillnaden gentemot neutral sinnesstämning är tydlig. 

B. Under sjukdomsperioden har minst tre av följande symtom (fyra om sinnesstämningen 

bara är irritabel) påtagligt och ihållande funnits med i bilden: 

(1) förhöjd självkänsla eller grandiositet 

(2) minskat behov av sömn (t ex känner sig utvilad efter bara te timmars sömn) 

(3) mer pratsam än vanligt eller svårighet att hålla tyst 

(4) tankeflykt eller en upplevelse av att tankarna rusar genom huvudet 

(5) lättdistraherad (dvs uppmärksamheten dras alltför lätt till oviktiga eller irrelevanta 

yttre stimuli) 
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(6) ökad målinriktad aktivitet (på arbetet, i skolan, socialt eller sexuellt) eller 

psykomotorisk agitation 

(7) hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser (tt ex 

köpgalenskap, sexuella felsteg, omdömeslösa investeringsprojekt) 

C. Episoden medför en tydlig förändring så att personen fungerar på ett sätt som inte 

karaktäriserar denne i vanliga fall. 

D. Den förändrade sinnesstämningen oh funktionsförändringen är iaktarbar för 

omgivningen. 

E. Störningen är inte så allvarlig att den orsakar påtagliga funktionsförsämring socialt 

eller i yrkeslivet eller motiverar sjukhusvård, och några psykotiska symtom finns ej 

heller med i bilden. 

F. Symtomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av substans (t ex missbruksdrog, 

medicinering eller annan behandling) eller av somatisk sjukdom/skada (t ex 

hypertyroidism). 

Obs: Hypomaniliknande episoder som uppenbarligen orsakas av somatisk 

antidepressiv behandling ( t ex medicinering, ECT, ljusterapi) skall inte beaktas 

för diagnosen bipolär II. 


