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Ordförande har ordet
Det gångna året har inneburit ett steg framåt för
sjukgymnastiken inom verksamhetsområdet. En subgrupp inom
WCPT, International Organization of Physical Therapists in
Mental Health har bildats. I Edinburgh 8-10 februari, diskuteras
och formaliseras dess kommande arbete. Att vi nu har en
internationell organisation under WCPT ger oss ytterligare
legalitet. Passa därför på att omnämna detta i alla sammanhang
du finner det lämpligt. Det innebär att vår inriktning stärks även
i länder där sjukgymnaster, inte lika självklart eller i mycket
ringa omfattning, arbetar inom Mental hälsa. Det är bra och
behövs! Behovet av att öka den mentala hälsan hos
befolkningen är stor och det ställer krav på alla instanser som
möter patienter med psykisk ohälsa, inte minst inom primärvården. Sektionens verksamhet
startade, en gång i tiden, inom tung psykiatri men idag arbetar de flesta av våra medlemmar
utanför denna. Sedan några år har styrelsen därför diskuterat ett namnbyte på sektionen, som
bättre kan spegla medlemmarnas verksamhet, intresse och behov av erfarenhets och
kunskapsutbyte. I årets utskick kan du läsa mer om detta.
Även förbundsstyrelsen föreslår ett, om möjligt viktigare, namnbyte; från sjukgymnast till
fysioterapeut. Namnförändringen väcker dubbla känslor, kanske kan fysioterapeut lättare
accepteras av oss som omges av andra terapeuter t.ex. psykoterapeuter. Och så har vi ju våra kära
kollegor, Arbetsterapeuterna. Vi är ju mer terapeuter än gymnaster och vi fokuserar alltmer på vad
som leder till hälsa och prevention än enbart det avgränsade sjukdomssymtomet. Det är, med
andra ord, stora förändringar på gång! En förändring, som enbart kan ske genom en dialog mellan
dig som medlem och oss i styrelsen. Så hör av dig med dina tankar om önskvärd förändring!
Sektionen kommer att närvara vid kongressen och vara med att besluta i frågan.
Sektionens styrelse består av både kliniskt erfarna och akademiskt meriterade sjukgymnaster. Med
en mångfald inom styrelsen hoppas vi kunna representera den mångfald som finns bland er
medlemmar. Mångfalden har lett till berikande diskussioner. Vad är det för mekanismer som är
verksamma bakom våra olika metoder och vad kan sjukgymnasten unikt bidra med i det
multiprofessionella teamarbetet? Att som yrkesgrupp hitta den ”minsta gemensamma nämnaren”
som förenar oss är oerhört viktigt när vi ska verka gentemot omvärlden. Vad gör en sjukgymnast
inom mental hälsa är en fråga som vi alla behöver kunna ge ett övergripande och likvärdigt svar
på. Först därefter blir våra olika inriktningar och specialiteter viktiga att tydliggöra. Men en metod
får aldrig begränsa vår kreativitet och vidareutveckling. En trovärdig sjukgymnast behöver ha
flera olika färger på sin palett, behöver kunna bedöma och behandla utifrån flera olika aspekter så
att vi därmed kan upprätthålla vårt helhetstänkande, inte begränsa denna.
Välkomna att ta del av 2011 års medlemsutskick!
Malmö 2012-01-31
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Styrelsens årsberättelse 2011
Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre fysiska möten samt två
chattmöten samt ett konstituerande möte
under det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet
Hölls i år, den 19 mars, på Ersta Hotell och
Konferens, den 19 mars. I samband med
årsmötet anordnades en kostnadsfri temadag
för medlemmarna om Mentaliseringsbaserad
terapi med Psykologerna Lisa Herrman och
Maria Wiwe. Material från temadagen samt
årsmötesprotokoll hittar du på sektionens
hemsida.

Ansvarsområden och övriga funktioner
Webb och IT: Graciela Rovner
Kontakt med Fysioterapeuten: Inger Ström
PR ansvarig: Lena Hedlund
Kursansvariga: Joakim Melin, Linda
Kjellsson

Övriga
Revisor: GLM Revision AB, Jönköping
Revisors suppleant: Vakant
Valberedning: Maria Afrell
Vakant

Höstmötet
I år träffades vi i Göteborg på Sahlgrenska
Akademin den 29 oktober. Jennifer
Bullington, Graciela Rovner samt Lena
Hedlund föreläste om sina respektive
forskningsområden. Protokoll från höstmötet
hittar du på sektionens hemsida.
Styrelsens sammansättning under 2011
Ordförande: Lena Hedlund
Sekreterare: Inger Ström
Kassör: Tomas Waldegren
Ledamöter: Graciela Rovner
Joakim Melin, Linda Kjellsson,
Petra Lostelius Vikman
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Verksamhetsberättelse 2010
verksamhetsområdet.

Styrelsen har under året arbetat med följande
frågor och aktiviteter:
Hemsidan: Vår nya webbansvarig har under
året gått den webb kurs som är nödvändig för
att kunna hantera webbsidan. Fortlöpande
uppdatering och justeringar har gjorts.

Medlemsutskick: Utöver årets utskick har ett
par medlemsutskick via mail gått iväg.
Sektionens broschyrer har skickats till enskilda
medlemmar.
Sjukgymnastdagarna 2011:
Sektionen anordnade ett symposium:
Kroppsmedvetande - Vad är det? Varför är det
bra? Är det alltid bra? Panelen bestod av
Amanda Lundvik Gyllensten, Eva Laser, Eva
Moberg, Adrienne Levy Berg, Eva Rasmussen
Barr samt Ragnar Faleij. Att på detta sätt
diskutera centrala begrepp inom sjukgymnastik
utöver sektionsgränserna uppskattades av
medlemmar som närvarade.
Högskoleverket: Sektionen har varit aktiv i
relation gentemot högskoleverket som fick
fortsatt uppdrag av utbildningsdepartementet
att klarlägga frågor kring bl a formella krav för
antagning till psykoterapiutbildning.
Ordförande har träffat utredaren, Aija
Sardurskis i Stockholm och diskuterat bristerna
i högskoleverkets föregående förslag samt
sjukgymnastens roll inom psykiatrin och arbete
med psykosomatisk problematik samt vår
kompetens i relation till
psykoterapiutbildningen. De skrifter som gått
iväg till högskoleverket och
utbildningsdepartementet återfinns på
sektionens hemsida .

WCPT konferens i Amsterdam: En
styrelsemedlem representerade sektionen på
WCPT konferensen i Amsterdam. 20 juni
Detta då nya subgruppen; IOPTMH
(International Organization of Physical
Therapists in Mental Health) formellt
godkändes som subgrupp och ett första
konstituerande möte skulle genomföras. För
mer information om subgruppen se http://
www.wcpt.org/ioptmhs
Sektionen har även beviljat och betalat ut
kursbidrag till medlem som fått abstrakt
godkänt och deltagit på konferensen. Hennes
rapport från konferensen återfinns i utskicket.
Stipendier: Stipendiet på 5000 kr, som årets
Gertrud Roxendals stipendiat, har i år tilldelats
Marianne Botvalde. IBK´s utnämning och
Mariannes beskrivning över sitt arbete
återfinns i utskicket.
Gunhild Kjölstad tilldelades sektionens
stipendium för deltagande i IOPTMH,
Edinburgh 2012 där hon blivit antagen med sitt
abstrakt.
Kursbidrag: Sektionen har beviljat och delat
ut kursbidrag på 5000 kr till medlemmar som
sökt och anordnat lokala kurser.

Klassifikation av åtgärder (KVÅ koder):
Sektionen blev under hösten inbjuden till en
workshop med Socialstyrelsen, Svenska
psykiatriska föreningen, Svenska föreningen
för barn- och ungdomspsykiatri, Svenska
rättspsykiatriska föreningen och Svensk
förening för beroendemedicin angående KVÅ
koder. Marie-Louise Majewski har
representerat sektionen i detta sammanhang
och arbetet med sjukgymnastiska KVÅ koder
inom verksamhetsområdet fortsätter under
2012.
Yrkesrådet: Ordförande har deltagit i
yrkesrådet möte under hösten. Främst riktlinjer .
för levnadsvanor, specialistordning, förbundets
förslag på namnbyte och kommande
sektionsindelning har diskuterats. Sektionen
håller på att ta fram ett nytt förslag på
Vi går vidare!
specialistbeskrivning inom
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Ekonomisk rapport 2011
Styrelsen för LSR/Sektionen för psykiatri
och psykosomatik får härmed avge
årsredovisning för räkenskapet 2011-0101—2011-12-31.
Förvaltningsberättelse
Verksamhet

Balanserad vinst

261 238

Årets förlust

-115 311

Disponeras så att
i ny räkning överföres

145 927

Förslag till vinstdisposition

Föreningens resultat och ställning i övrigt
framgår av efterföljande resultat- och
Styrelsen föreslår att till förfogande stående balansrapporter.
vinstmedel
2012-02-03
Tomas Waldegren
BALANSRÄKNING

2011-12-31

2010-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
S:a kortfristiga fordringar

24 623
24 623

30 816
30 816

Fond*

123 418

148 904

15 160

109 144

S:a omsättningstillgångar

163 201

288 864

S:A TILLGÅNGAR

163 201

288 864

261 238
-115 311
145 927

246 241
14 997
261 238

13 274
4 000
17 274

15 626
12 000
27 626

163 201

288 864

Kassa och Bank

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
S:a Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Interimsskulder
S:a kortfristiga skulder
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL
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2011-01-012011-12-31

2010-01-012010-12-31

50 000
5 000
2 650
57 650

10 080
100 000
5 000
115 080

-15 016

-8 723

-45 199
-15 410
-31 792
-12 976
-79
-6 600
-20 408
-147 480

-47 508
-1 998
-9 520
-2 900
-6 216
-1 430
-5 775
-10 000
-94 070

Resultat före avskrivningar

-89 830

21 010

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Värdeförändring fonder*
S:a Finansiella intäkter och kostnader

5
-25 486
-25 481

10
822
832

-115 311

21 842

-

-6 845

-115 311

14 997

RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter
Kurser/föreläsningar/försäljning folder
Ersättning LSR centralt
Erhållna bidrag för stipendium
Övriga intäkter
S:a Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader/utbildning
Övriga externa kostnader
Omkostnader styrelsen
Styrelsearvode
Marknadsföring/trycksaker/hemsida
Kurser/föreläsningar/folder/bok
Kontorsmaterial, porto, frakt, övrigt
Datakostnader
Redovisningstjänster
Stipendium
S:a Rörelsens kostnader

Resultat efter finansiella poster
Årets skatt
Nettoresultat efter skatt
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Och i år då?

Budgetplan 2012
Rörelsens intäkter
Kurser/föreläsningar/försäljning folder
Ersättning LSR centralt
Erhållna bidrag för stipendium
S:a Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Omkostnader styrelsen
Kurs- samt styrelsearvode för 7 styrelsemedlemmar
Marknadsföringssatsning gentemot brukarföreningar
och av ny bok inom psykiatri och psykosomatik,
trycksaker
Kassörs-, bokförings- och revisorshjälp
Gemensamt årsmöte med primärvårdssektionen
samt utökat samarbete med andra sektioner,
gemensamma träffar
Kursbidrag, 8 st á 5000 kr
Stipendium, sektionens eget & Roxendal

2012-01-012012-12-31

5000
42000
5 000
52 000

-42000
-17500
-20000

-17000
-20000

-40000
-15000
- 20000

Kostnadsfri års- och höstmöte, föreläsningsarvode
och resa, logi gästföreläsare, fika medlemmar
Diverse kostnader för data mm
S:a Rörelsens kostnader

-186 500

Resultat före avskrivningar

-139 500

Finansiella intäkter och kostnader
Försäljning fonder
Skatt på vinst
S:a Finansiella intäkter och kostnader
Resultat

500

150 000
-10 000
140 000
000
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Kallelse till årsmöte 2012
Den 24 Mars, kl. 13.00-14.30 i Göteborg

  

     

        



Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesfunktionärer
§3. Godkännande av kallelse och dagordning samt ärenden till övriga frågor.
§4. Verksamhetsberättelse
§5. Revisionsberättelse
§6. Ansvarsfrihet för styrelsen
§7. Personval styrelsen; Kassör, nyval 2 år, Två Ledamöter, nyval 2 år
§8. Valberedning, 2 personer, 1 år
§9. Revisorer, 2 personer, 1 år
§10. Rapport från Edinburgh
§11. Namnändring på sektionen
§12. Kongressen 2012
§13. Väckta motioner och övriga frågor
§14. Mötets avslutande

Välkomna!
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Årsmötet i
GÖTEBORG
24 Mars,2012

ACT WORKSHOP
Acceptance &
Commitment Therapy
I år samlas vi, den 24 mars, i Göteborg. Då erbjuds du som medlem en kostnadsfri workshop
med Lance McCracken från England som arbetar, forskar och undervisar i Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) vid kroniska sjukdom och långvarig smärta.
Lance McCracken har i många år varit verksam som Clinical Director
of the Royal National Hospital for Rheumatic Diseases. Idag är han
Professor i beteendemedicin på King's College, London. Han är
specialiserad på multiprofessionell rehabilitering av långvarig smärta
och har skrivit ett flertal artiklar och böcker om beteendeförändringar,
mindfulness och ACT. Han signerade bok om Mindfulness och
beteendemedicin (2011, på engelska) kan köpas på workshopen, anmäl
intresse i förväg till Graciela. (320:- betalas kontant).
Workshopen kommer att erbjuda en kort uppdatering om ACT- evidens
och användningsområde. Därefter koncentrerar vi oss på att praktiskt
öva ACT:s terapeutiska processer och förstå hur de kan användas, såväl
i patientarbete som för vår egen utveckling. Vi kommer att arbeta med
praktiska övningar. Lance talar engelska men övningarna kan sedan
göras på svenska och Graciela assisterar .
PLATS: Akademicum, Birgitt Thilanderssal, Sahlgrenska Akademin, GU. Ingången från
gården, mitt emot Medicinaregatan 3A. Spårvagnar 6, 7 el 8 och gå av vid hållplats
Medicinaregatan. Sedan går du upp en bit, tar direkt till vänster och håll höger tills bilgatan tar
slut.
KOSTNAD: för sektionens medlemmar (inkl lunch under årsmötet) kostnadsfritt, för övriga
LSR medlemmar 150:- (alternativt sänder du 150 kr till LSR centralt och väljer att bli medlem!).
Lunch: 120:- sätt pengarna på pg 82 41 86-1 och ange tydligt ditt namn och skriv ”årsmöte”
ANMÄLAN: maila namn, arbetsplats, tel mailadress och mobil till Graciela Rovner på
graciela.rovner@neuro.gu.se

PROGRAM:
10.30 Registrering-fika
11.00-13.00 Del 1 ACT grunder och evidens
13.00-14.30 Årsmöte med lunch (bara för våra medlemmar)
14.30-16.00 Workshop del 1
16.00-16.30 fika, frågor, mingel
16.30-18.00 Workshop del 2
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Om
Årsmötet
2010
Workshop om
Mentalisering
På Workshopen fick vi en kort introduktion av Mentaliseringsbegreppet, såväl teoretiskt som
praktiskt av psykologerna Maria Wiwe och Lisa Herrman.
Teoretiskt fick vi ta del av hur teorierna om mentalisering utvecklats, dess rötter inom
psykodynamisk teoribildning, anknytningsteori och neurovetenskap. Som terapeut är man
fokuserad på att öka patientens förmåga att identifiera, modulera och uttrycka känslor. Vi kan
alla få sammanbrott i vår mentaliseringsförmågan, kortvarigt eller under längre tid och då faller
vi tillbaks till förmentaliserande nivå. Känslan av att kunna hantera livet angrips, och vanmakt
och maktlöshet drabbar oss. Medfödd sårbarhet, bristfällig anknytning, stress och trauma är
situationer som påverkar vår mentaliseringsförmåga.
Lisa och Marie visade på exempel på hur bristfällig mentaliseringsförmåga påverkar
kommunikationen och hur vi kan utläsa vilken mentaliseringsnivå våra patienter befinner sig på.
Under dagen fick vi även ta del av rollspel som visade på konkreta samtalssituationer då
patientens olika mentaliseringsbrister präglade samtalet och hur terapeuten försöker hjälpa
patienten till en förbättrad mentaliseringsförmåga.
Det var en givande föreläsning, där många åhörare kunde känna igen sig i fallbeskrivningarna.
Sjukgymnastens möjligheter till att kunna hjälpa patienten mentalisera belystes och både Lisa
och Marie ansåg sjukgymnasten arbete med kroppsmedvetande var en viktig grund för
utvecklandet av mentaliseringförågan!
Text och foto: Lena Hedlund

Lisa och Marie
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Höstmötet i
Göteborg 2011
Akademicum, Sahlgrenska

2011 års höstmöte arrangerades för första gången i Göteborg i en underbar
lokal på Sahlgrenska Akademin, på toppen av Medicinareberget. Inbjudna
föreläsare var Jennifer Bullington, Graciela Rovner samt Lena Hedlund.
Jennifer Bullington inledde med att presentera begreppet den levda kroppen. Kroppen
framträder som levd när tre olika dimensioner samverkar: kroppen, själslig närvaro som
tillsammans riktar sig mot en begriplig situation. Långvarig smärta
påverkar personens sätt att vara i världen där smärtan mer och mer
börjar styra individen och världen utanför kroppen intresserar mindre
och mindre. Personen går till slut in i en bubbla och smärtan tar över.
Smärtpatienten visar avtagande intresse för omgivningen och börjar
alienera sig från sitt tidigare själv och kan slutligen även känna och
visa främlingskap inför andra som inte har smärta. Till slut angrips
också språket, där personen får svårare att nyansera, kommunicera
och differentiera sig, vilket i sin tur skapar en fysisk och psykisk
obalans. För rehabilitering av patienter med långvarig smärta
förespråkar Jennifer metoder som har sitt ursprung i fenomenologin
och filosofen Merleau- Pontys tankegångar. Det är inte en objektiv
kropp som vi möter i behandlingsrummet utan en ursprunglig kropp
med subjektiva upplevelser som genererar impulser. Patienterna kan
komma vidare i rehabiliteringen när de kan börja nyansera och lämna
smärtbubblan. Rehabteamets uppgift blir att bryta smärtans dominans. Lära patienten nyansera,
artikulera och erfara att tanke, känsla och handling samverkar. Tillitsövningar och orientering i
tid kan hjälpa patienten hitta tillbaka till den levda kroppen.
Lena Hedlund har arbetat med patienter med psykosproblematik sedan
1987. Vid höstmötet presenterade hon sina kvalitativa studier av Basal
Kroppskännedomsbehandling för patienter med schizofreni och liknande
sjukdomar. I studierna återges dels patienternas erfarenheter av
behandlingseffekter,
dels
sjukgymnasternas
erfarenheter
av
behandlingsarbetet.
Patienternas erfarenheter av behandlingen kunde kategoriseras som ökad
förmåga till affektreglering och socialisering, ökad självkänsla samt
kognitions- och koncentrationsförmåga. Den senaste studien om
sjukgymnasternas erfarenheter innehåller ett flertal beskrivningar av den
process de uppfattar att patienterna genomgår och hur patienterna profiterar på behandlingen.
Processen innefattar flera faser som speglar sjukgymnasternas strävan att få kontakt med det
mer genuina hos patienterna, deras tankar, känslor och behov. Sjukgymnasternas utgångspunkt i
kroppsspråket för att kunna förstå och kommunicera med patienten blir central, inte minst hur
de genom sitt eget kropps- och affektmedvetande hjälper patienten verbalisera, differentiera och
12

acceptera/tolerera sina olika upplevelser. Genom lyhörd guidning förmår de patienterna att öppet
och nyfiket uppmärksamma sina kroppar, hitta sina kroppsliga resurser och sammanhang. De
olika kroppsjagsfunktionerna; hållning, grundning, centrering, andning och närvaro erbjuder
successivt en hemvist, trygghet och stabilitet i kroppen. När patienterna blivit tryggare i relation
till sin egen kropp vänder de sedan på ett naturligt sätt uppmärksamheten utåt igen med både en
ökad personlig integritet och samtidigt en större öppenhet.

Graciela Rovner föreläste på ett dynamiskt sätt om smärta,
coping och acceptans. Vi fick följa smärtans väg och teorier
bakåt i tiden och på ett spännande och innovativt sätt kunde
vi se skillnader mellan coping och acceptans och hur den
sista inte bara hjälper patienter med långvarig smärta, utan
även oss som arbetar med patienter som har det svårt. Efter
några övningar förstod vi att kontrollen inte är lösningen,
utan snarare ”låsningen” och att försöka tänka positiv är
varken realistiskt eller möjligt (det är ju livsviktigt att kunna
tänka negativt och på så vis kunna undvika livsfaror). Att
acceptera sina tankar och klargöra egna värderingar är en
mer funktionell väg att gå, vilket även evidensen visar. ACT
spaltar klara och tydliga terapeutiska processer som vi sjukgymnaster lätt kan anpassa till vårt
fält. Det är en pragmatisk metod som hjälper oss i bedömning och behandling. Det blev många
”aha-upplevelser” hos kollegorna, även de som redan hört talas om ACT, men denna gång, när
konceptet presenterades av en sjukgymnast, upplevde många det enklare att ta till sig kunskapen.
För dig som vill veta mer om ACT, anmäl dig till workshopen med Lance McCracken, som
kommer till Göteborg på årsmötet den 24 mars.
Det blev en mycket givande föreläsningsdag där föreläsningarna tangerade varandra och blev till
en helhet. Konklusionen av dagen var att vi i behandlingsarbetet, tillsammans med våra
patienter, inte bara kan förhålla oss till den objektiva kroppen framför oss - vi behöver även
beakta att denna kropp har tankar, känslor och en kontext att verka i för att den människan ska
vara en helhet.

Gud, Ge mig sinnesro
Att acceptera det jag inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan
Och förstånd att inse skillnaden
Reinhold Niebuhr 1926
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Maria Afrell har varit där!...

Det var mitt första besök i Amsterdam – en stad jag blev förälskad i. Amsterdam sa: ”Kom
som du är” och min hyrda cykel tog mig runt i stan som cyklisterna ”äger”. Minus var förstås
att frukosten på hotellet kostade över 200 kr så det fick bli kaffe och croissant på ”Det stora
konferenscentrat”. Över 4000 sjukgymnaster från jordens alla hörn samlades till
världskongress, det var mäktigt och förvirrande.
Som sjukgymnast, specialist inom psykosomatik och psykiatri och mest arbetandes med
patienter med långvarig smärta kastade jag mig in i programmet med föreläsningar av olika
längd och dignitet och en utställningshall stor som en hangar med företagspresentationer och
3000 forskningsposters.
Översiktligt kan sägas att studierna som presenterades rörde främst studier på det
muskuloskeletala systemet och inom neurologi med en kvantitativ forskningsansats. Studier
rörande psykiatrisk och psykosomatisk behandling var sällsynta och spridda under olika
rubriker, vilket gjorde det svårt att få ett grepp om den forskning som ändå fanns.
Därför var det med stor glädje som jag deltog i seminariet då, efter år av hårt arbete,
International Organization of Physical Therapy in Mental Health, IOPTMH konstituerades
som en sektion inom WCPT. Det betyder att till nästa konferens om fyra år kan studier av
intresse för vår sektion finnas samlade under en rubrik och därigenom få större genomslag.
Syftet med organisationen är att utveckla samarbetet mellan sjukgymnaster som arbetar med
mental hälsa i världen. Förbättra standard och praktik genom kommunikation och utbyte av
information. Uppmuntra vetenskaplig forskning. Dessutom ska man hjälpa WPTC:s
medlemsländer att utveckla sektioner för mental hälsa. Svensk representant i styrelsen är vår
egen Amanda Lundvik Gyllensten. Liv Helvik Skjaerven, eldsjäl från Norge, är vice
ordförande.
Långvarig smärta var ett stort område på konferensen. Föreläsarna beskrev neuromatrix och
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andra bilder som visade hur allt hänger ihop och påverkar och påverkas på alla nivåer i hjärnan
och till och från kroppen. Några av de mest framstående inom området (Moseley L, Butler D,
Thacker M, och Louw A) var oroliga för att de nya forskningsrönen rörande smärta hade svårt
att nå ut till kliniskt verksamma sjukgymnaster. Men här tror jag inte vi i Sverige behöver vara
så oroliga, så långt jag känner till, ligger vi väl framme i kunnande och behandling av detta
multifaktoriella problem. När det gäller långvarig smärta ska sjukgymnaster arbeta med
kroppen, med själen och med tänkandet – vi behöver aldrig betvivla vårt mandat att fråga
patienten om hur livet är och hur de förhåller sig till smärtan eller vårt arbete med att öka
patientens medvetenhet om sin upplevelse av sig själv. Detta område menar jag blir allt mer
viktigt inom sektionen för psykosomatik psykiatri.
När jag summerar min egen tid på kongressen så vill jag framhålla alla härliga möten med
sjukgymnaster får olika delar av världen. Möten både vid min egen poster där jag mötte
intresserade kollegor och vid andras postrar där jag var deras intresserade kollega, vid
seminariediskussioner och i kaféerna.
Ett stort tack till sektionen för psykiatri och psykosomatik för stödet med konferensavgiften!

Sök sektionens kursbidrag!
För att underlätta lokal kursverksamhet har
sektionen föregående år delat ut kursbidrag om
5000 kr till sektionsmedlemmar som ansökt och
genomfört kurs. Detta kommer även att gälla
under 2012.
Åtta stycken kursbidrag på vardera 5000 kr
kommer att delas ut. Efter en översyn på
föregående års ansökningar har styrelsen nu
utformat tydligare riktlinjer för ansökningarna.
Dessa finns publicerade på sektionens hemsida,
under kurser och utbildningar.
Välkommen med er ansökan!
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Vad ska vi heta?

Sektionens namnbyte
De senaste åren har det diskuterats om sektionen, LSR psykiatri och psykosomatik, ska byta
namn. Sjukgymnasters yrkeskunnande samspelar med samhällets behov av insatser för ökad
fysisk och mental hälsa. Det fina med vår sektion är att vi rör oss i hela spannet och kan
verka för denna helhet. Fysisk hälsa är vår sjukgymnastiska plattform och mental hälsa vår
specialitet…
Många sjukgymnaster, utanför psykiatrin, arbetar idag med mental hälsa. Det är vår
målsättning att denna grupp ska kunna känna tillhörighet inom sektionen Detta skulle
underlättas om sektionen fick ett nytt namn med större bredd och gärna ett som stämmer
överens med den nya internationella, Organization of Physical Therapists in Mental
Health, inom WCPT. På höstmötet i Göteborg genomfördes en brainstorming angående
namnbyte. De samlade var eniga om att fysioterapeut var att föredra framför sjukgymnast.
Flera olika förslag framkom så som Beteende inriktad Fysioterapi, Fysioterapi för den levda
kroppen, Affekt och beteendemetoder, Psykoorienterad fysioterapi, Fysioterapi inom Mental
hälsa (och välbefinnande), Sektionen för psykofysioterapeutisk terapi, Psykosomatisk
fysioterapi, Psykiska ohälsa och sjukdom, Sektionen för fysioterapi och mental hälsa,
Sektionen för mental hälsa, Kroppsorienterad fysioterapi, Psykosomatisk beteende medicin,
Psykiatrisk beteende medicin.
Sektionen vädjar nu till Er medlemmar om ytterligare förslag samt feedback. På årsmötet
den 24/3 kommer förhoppningsvis mötet att enas om ett nytt namn för sektionen. Innan dess
kan du skicka ditt förslag till Linda.Kjellsson@skane.se
Väl mött Linda Kjellsson och Joakim Melin

Knäbäckshusen vid Stenshuvud, i Skåne
Fotograf: Anders Malmberg
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Äntligen är den nya
BAS skalan klar!

BAS MQ-E
Skalan heter på engelska Body Awareness Scale Movement Quality and Experience (BAS MQE). BAS MQ-E skalan består av ett komprimerat rörelsetest, en enkät och en kvalitativ intervju
och har skapats av Amanda Lundvik Gyllensten och Monica Mattsson med utgångspunkt i
tidigare BAS skalor, erfarenheter från patientarbete och nyare forskning. Rörelsetestet består av
enkla rörelser utifrån vardagslivets aktiviteter och övningar utifrån Basal Kroppskännedom
(BK). Frågeformuläret om kropp och kroppsupplevelse är enkelt och innehåller 9 frågor om
symtom och ”tron på om förändring är möjlig” samt vilka copingstrategier man använder. Den
kvalitativa intervjun innehåller 5 frågor som fokuserar hur patienten upplevelser att röra sig och
förmågan till närvaro under rörelserna. Undersökningsmetoden innehåller således en helhet av
upplevelser, uppfattningar och kroppsförmågor/rörelsekvalitet. Testet beräknas ta ca 45 minuter
att genomföra (skattning inbegripet).
Det som är nytt är att rörelsetestet har blivit kortare och nu består av utvalda rörelser med basen
i vetenskaplig prövning. Testet visar god reliabilitet (Crohnbacks Alfa), interbedömar
reliabilitet, och delvis även validitet. En faktoranalys har genomförts och tre faktorer har
identifierats Stabilitet i funktion, Koordination och andning samt Relaterande/närvaro. Skalan
har blivit 5-gradig (0-5) där 0 står för hälsa och vitalitet och 5 står för patologi (klarar inte),
således en sammanslagning av BAS och BAS-Hälsa, vilket underlättar skattning i olika
patientgrupper. Enkäten är testad för validitet (face validity) och befunnen mycket användbar
även i kommunikationen med patienten. Testet används i flera pågående forskningsprojekt.
Man kan komplettera sin tidigare utbildning i BAS skalorna genom att gå en 2-dagars-kurs. Om
man inte tidigare gått kurs i skattning med BAS behövs det en 4-dagarskurs för att lära sig skatta
med BAS MQ-E. I den nya utbildningen i Basal Kroppskännedom kommer den 3:e kursen (BK
C) också att ägnas nästan helt åt att lära sig den nya skalan. Manualen finns tillgänglig för dem
som går kursen.
Vid pennan, Amanda Lundvik Gyllensten

17

BOOOK på gång!!!
Kropp, rörelse och hälsa
Sjukgymnastiska perspektiv
Kommer ut snart!!!
Önskan om en bok som dokumenterar den historiska utvecklingen såväl som det aktuella
kunskapsläget inom psykosomatisk sjukgymnastik har funnits länge. Nu är den på gång.
Gabriele Biguet, Riitta Keskinen-Rosenqvist och Adrienne Levy Berg är redaktörer och har
tillsammans med tjugo kliniskt erfarna och vetenskapligt kunniga sjukgymnaster/fysioterapeuter
beskrivit den unika kunskapen som vi besitter om kropp, rörelse och vägar till en bättre hälsa.
Ny kunskap har lyfts fram och integrerats med evidensbaserad praxis. Boken är således ett unikt
bidrag till en ökad förståelse för kropp-själ samspelet och riktar sig till alla som arbetar med och
är intresserade av människan ur ett helhetsperspektiv. I boken väcks även nya frågor som bör
kunna inspirera till fortsatt forskning inom området.
Studentlitteratur planerar att ge ut boken under 2012.
Boken är uppdelad på fyra områden. I den första delen presenteras teoretiska förståelsemodeller
som t.ex. den fenomenologiska synen på kroppen och vikten av meningsskapande, men även
betydelsen av att arbeta med tillit, kropps- och känslomedvetenhet liksom
mentaliseringsförmåga. I andra delen beskrivs den senaste utvecklingen inom de två mest
välkända helhetsorienterade kroppsundersökningsmetoder här i Norden (den resursorienterade
kroppsundersökningen och Body Awareness Scale) liksom ett flertal sjukgymnastiska
behandlingsmetoder (Basal kroppskännedom, Psykomotorisk fysioterapi, Fysisk aktivitet,
Sensomotoriskt Lärande och Acceptans och Medveten närvaro/Mindfulness). I bokens tredje del
ges konkreta exempel på sjukgymnastiska interventioner inom några specifika områden såsom
stress, ångest, magtarmbesvär, amputation, trauma och psykos. Avslutningsvis belyses
handledningens roll för professionaliseringsprocessen och behovet av fortsatt
kunskapsutveckling för att kunna möta framtidens krav inom hälso- och sjukvården och
samhället.
Boken vänder sig till studenter på högskolenivå inom medicin och vården (fysioterapeuter,
läkare, psykologer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor), samt till kliniskt verksamma
fysioterapeuter, övrig personal inom hälso- och sjukvården och den intresserade allmänheten.
Den röda tråden genom boken är hoppet och tilltron till människans inneboende resurser och
hälsofrämjande processer. Detta är ord som Carl-Edward Rudebeck (allmänläkare) har lyft fram
i förordet till boken. Han menar vidare att boken ger en bild av den omfattande repertoar
sjukgymnaster/fysioterapeuter har för att möta patienter med ett kropp-själsligt lidande.
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Årets
Gertrud
Roxendals
stipendiat 2011
Marianne Botvalde
Så här löd IBK´s motivering:
Marianne Botvalde har sedan 5 år Terapeutisk Kompetens i Basal Kroppskännedom. Sedan
några år bidrar hon, delvis i sin tjänst, till spridning, fördjupning och utveckling av Basal
Kroppskännedom i Örebro Landsting. På ett mycket förtjänstfullt och engagerande sätt stöttar
och handleder hon kollegor som arbetar med Basal Kroppskännedom. Hon bidrar också till att
ett stort antal sjukgymnaster får gå kurser i Basal Kroppskännedom samt att Basal
Kroppskännedom lyfts fram och tydliggörs även för chefer och beslutsfattare.
IBK anser att Marianne Botvalde genom sitt arbete med att sprida BK är en mycket värdig
Roxendalstipendiat detta år.
Marianne skriver om sitt arbete...
I Örebro läns landsting har det i många år varit ett önskemål att alla sjukgymnaster i
primärvården har BK I i sin utbildning och att det på större vårdcentraler bör finnas sjukgymnast
med minst BK II. Vi hade emellertid uppmärksammat att många sjukgymnaster gick en BK I
kurs utan att gå vidare i utbildningen. Vi hade funderat på tänkbara orsaker till det och trodde att
en förklaring kunde vara att det behövs mer stöd i eget övande och mer ” hållande” i den egna
processen, samt hjälp att avgränsa sig i patientarbetet. Det vi tyckte oss se var att sjukgymnaster
som jobbar med BK tenderar att få ta sig an patienter med mycket komplex problematik. Detta
är något vi trodde kunde vara en orsak till att många sjukgymnaster gav upp metoden. Man blir
för ensam med svåra patienter och får för dåligt stöd i sin egen process. Vi hade också
konstaterat att många chefer och beslutsfattare inom primärvården inte visste mycket om BK
vilket gjorde att det inte var helt lätt för den enskilda sjukgymnasten att argumentera för att få
fortsätta sin utbildning i inom BK.
För att beskriva behovet av kompetensutveckling och metodstöd inom BK skrev jag och
dåvarande samordnande, Eva Frantz 2006 ” Handlingsplan för utveckling av kompetens i Basal
Kroppskännedom i primärvården.” Bakgrunden i det dokumentet beskrev komplexiteten av de
besvär många patienter uppvisar när de söker sjukgymnast i primärvården. Det beskrev också
nödvändigheten av att använda en metod som innehåller möjligheter att utifrån ett
helhetsperspektiv möta och förstå och hjälpa människor att hitta sina hälsoresurser. Vi beskrev
metoden BK och pekade på vikten av handledning i sjukgymnasten egen processen och i
handledning i patientfall men även värdet av att sprida innehållet i metoden BK till
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beslutsfattare och all personal inom primärvården så metoden blev känd som ett redskap i
sjukgymnasternas behandlingsarsenal. Tanken var att all personal med kunskap om metoden BK
skulle kunna skicka patienten vidare till sjukgymnast med kompetens inom BK. Patienten skulle
erbjudas ett bra behandlingsalternativ och teamarbetet runt patienten skulle öka.
Jag har nu sedan år2006 erbjudit regelbunden handledning i grupp till alla sjukgymaster inom
Örebro läns landstings primärvård som önskar detta. Ekonomiskt har det löst så att varje
vårdcentral som önskar handledning betalar en terminskostnad. På så sätt ersätts min vårdcentral
för den tid som åtgår för mig. Jag kan nämna vårdcentralerna erbjuds metodstöd på liknade sätt
även inom OMT och MDT. Jag har också besökt några vårdcentraler då hela personalen varit
samlad för att berätta om metoden BK och har också haft möjlighet att inför landstingspolitiker
beskriva arbetssättet. En kollega, Ulla Vase Kavallie och jag blev även inbjudna att medverka i
landtingets eget riktlinjearbete för behandling vid ångest och depression. Vi fick där med BK
som en alternativ sjukgymnastisk behandlingsmetod.
Det känns som jag har en viktig uppgift. Handledningstillfällen är mycket uppskattade av
kollegorna. Många beskriver just detta svåra – att stå ensam med komplex problematik och
svårigheten att gå vidare i den egna processen. Jag tror också att det är nödvändigt att få
handledningen sanktionerad och accepterad från ledningen för att det ska bli hållbart över tid.
Lösa nätverk där var och en ska argumentera för sin egen sak är svårt i en verklighet där
produktionsmål i form av antal besök är det som räknas. Jag tror också att för kunna fortsätta sin
utbildning inom BK behöver man mycket stöd och hållande och hjälp att formulera både
svårigheter och behov. Att jag för denna insats ha fått Gertrud Roxendals stipendium var mycket
överraskande och känns mycket uppmuntrande! Jag fortsätter mitt handledningsuppdrag med
stor entusiasm samt jobbar vidare med att sprida kunskaper om vår fantastiska sjukgymnastiska
metod, Basal Kroppskännedom. Men utan eget stöd går det inte, så tack Ingrid och ni andra i
handledningsgruppen och tack Kent för all övning genom åren. Tack alla ni mina kollegor i
primärvården som kommer på handledningarna, jag lär mig minst lika mycket av er! Och tack
alla mina patienter som är de verkliga läromästarna.
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Välkommen att söka
Sektionens stipendium 2012
Ansökan kan gälla hela eller delar av beloppet på
10 000 kr. Sökande ska vara medlem i sektionen. Stipendiet
avser bidrag till eventuella resor, konferensavgifter,
tryckkostnader, och material i samband med utvecklingsarbete
inom psykiatrisk och psykosomatisk sjukgymnastik.
Sista ansökningsdatum den 30 september!
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Sektionen bevakar olika utredningar och lämnar remissvar.
Ett viktigt sätt att påverka och synas!

2011-05-31
Till:
s.sf@social.ministry.se
registrator@social.ministry.se

REMISSVAR (S2011/2387/SF)
Tillägg till remissvar från Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
avseende Rehabiliteringsrådet slutbetänkande
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) önskar bifoga ett tillägg (en bilaga) till det yttrande
som tidigare skickats in till socialdepartementet. Tillägget avser specifikt området psykisk ohälsa och är
framtaget av förbundets sektion för psykiatri och psykosomatik, vilket består av personer som är
specialister och kliniskt arbetande inom området.
Inledning
Sjukgymnaster har arbetat inom psykiatri och psykosomatik sedan 1970-talet och är idag ett eget
specialistområde inom sjukgymnastik. För att bli specialist krävs både akademiska och kliniska meriter
enligt den specialistordning som finns inom sjukgymnastförbundet. Sjukgymnaster med denna inriktning
arbetar både inom sjukhusvård, specialistvård, primärvård och privat. De vanligaste metoderna är
behovsanpassad fysisk aktivitet, Basal Kroppskännedom, Feldenkraismetodik, mindfulness, avspänning
och psykomotorisk fysioterapi. Någon sjukgymnast med kompetens inom verksamhetsområdet har
dessvärre inte deltagit i Rehabiliteringsrådets arbetsgrupp vilket vi menar är en brist med tanke på
yrkesgruppens kunnande och engagemang för problemområdet
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är en viktig komponent i många stressrehabiliteringsprogram, vilket Rehabiliteringsrådet
även hävdar. Kliniska erfarenheter visar att många patienter behöver en individuellt anpassad träning, den
första tiden av rehabiliteringen för att inte få en ökad symtombild eller andra besvär som hindrar den
långsiktiga träningen. Det är viktigt att bedöma individens grad av rörelserädsla vilket är vanligt
förekommande i samband med depression, ångest och stressrelaterade besvär.
Kroppsterapi
Under avsnittet lättare psykisk hälsa skriver utredningen att ”Någon form av kroppsterapi ingår i de flesta
multimodala programmen vid stressrelaterad ohälsa. Traditionellt anses programmen vara värdefulla, men
randomiserade kontrollerade prövningar saknas så gott som helt”. Det blir här otydligt vad man menar
med kroppsterapi och man hänvisar till en äldre artikel av Mehling (2005). Mehlings artikel har som syfte
att förtydliga svårigheterna med forskning inom området, medan Rehabiliteringsrådet använder den som
en forskningsöversyn över området ”kroppsterapi”.

21

Varje metod inom detta område har sitt specifika syfte och sin speciella metodik och kan inte utan viss
genomarbetning av likheter och skillnader föras ihop till en kategori. Många olika metoder har idag
införlivat olika former av kroppsaktivitet och rörelsemoment i behandlingen.
Inom Kognitiv beteendeterapi ingår (3.9.6) ofta tillämpad avspänning och olika andningstekniker för att
minska stress- och ångestreaktioner. Även inom meditation och MBSR (3.10.2) ingår olika
kroppsövningar såsom body scanning, yoga och gående meditationsövningar.
Användandet av kroppsaktivitet och funktion är således betydligt större än vad som framkommer i
Rehabiliteringrådets sammanställning och hade behövts utredas bättre i sammanhanget.
I avsnittet om Basal Kroppskännedom skriver Rehabiliteringsrådet att de inte hittat någon RCT studie
vilket är anmärkningsvärt. Gyllensten et al har genomfört en RCT studie samt en långtidsuppföljning av
densamma (Gyllensten et al 2003 samt 2009). 38 patienter på en allmänpsykiatrisk mottagning fick Basal
Kroppskännedom vid 12 tillfällen jämfört med 39 patienter som endast fick sedvanlig behandling.
Patienterna som fått Basal kroppskännedom hade signifikant bättre tilltro till sin egen förmåga (selfefficacy). Rörelsekvalitet, attityden till den egna kroppen, sömn och kroppsliga copingstrategier
förbättrades dessutom. Vid långtidsuppföljningen var tilltron till den egna förmågan fortfarande bättre,
kroppsmedvetandet förbättrat och attityden till den egna kroppen mer positiv och antalet
sjukskrivningsdagarna var lägre i behandlingsgruppen. Detta är en liten studie och ytterligare studier
behövs men med tanke på uppdraget, vad som förbättrar återgång till arbete, är resultatet lovande.
Under psykomotorisk fysioterapi hävdar rådet att man inte hittat något vetenskapligt arbete kring
metoden. Måhända har de fastslagit detta innan nedan studier publicerats. Två studier är nu genomförda;
Levy Berg A 2009 samt Breive M et al. 2010. Studierna visar på att psykomotorisk fysioterapi har goda
potentialer att hjälpa personer med stress- och ångestrelaterad problematik.
Således anser vi att det finns ytterligare belägg för det multimodla omhändertagandet av patienter med
lättare psykisk ohälsa.

Vänliga hälsningar
Anna Hertting
Ordförande
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Lena Hedlund
Ordförande
Sektionen för psykiatri och psykosomatik

Referenser:
Gyllensten AL, Hansson L, Ekdahl C. Outcome of Basic Body Awareness Therapy. A randomized
Controlled Study of Patients in Psychiatric Outpatient Care. Advances in Physiotherapy 2003; 5: 179190.
Gyllensten AL, Ekdahl C, Hansson L. Long-term effectiveness of Basic Body Awareness Therapy in
psychiatric outpatient care. A randomized controlled study. Advances in physiotherapy 2009; 11: 212.
Levy Berg A. Affectfocuced Body Psychotherapy for patients with Generalised Anxiety Disorder,
Thesis 2009 Karolinska Institutet.
Breive M et al. 2010 The Effect of Psychomotor Physical Therapy on Subjective Health Complaints
and Psychological Symptoms, Physioter. Res. Int. 15 (2010).
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Sektionen har fortsatt en dialog med högskoleverket kring varför
sjukgymnaster skall ha tillgång till psykoterapiutbildningen.

Högskoleverket ville veta mer om sjukgymnastens behov av utbildningen och belägg
för att det kroppsorienterade perspektivet alltmer gör sig gällande. Tidigare
inskickad text kompletterades därför med följande brev.
Till:
Aija Sadurskis
Högskoleverket
Analysavdelningen
Stockholm
Psykiatrisk Sjukgymnastik och Psykoterapi
Bakgrund
Sjukgymnastgruppen är de tredje största yrkesgruppen inom vård och omsorg, efter läkare och
sjuksköterskor. Sjukgymnastik som vetenskap och profession är både ett kunskaps- och ett
professionsområde som är integrerade i varandra. Kunskapsområdet kännetecknas av synen på
människan som fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv (LSR 2009).
Vetenskapliga rådet inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund - LSR fastslog 1995, 16
specialistområden för sjukgymnaster där psykiatri och psykosomatik var en av dessa (LSR
2011). Socialstyrelsen fastslog även 1998 detta specialistområde som ett av sex rekommenderade
specialistområden för sjukgymnaster (SOSFS 1998:14). Kurser inom psykiatrisk sjukgymnastik
finns både som fristående kurser samt längre kurser inom högskola (http://
www.sjukgymnastforbundet.se/Sidor/Hem.aspx under sektioner/psykiatri). Flera sjukgymnaster
läser därtill kurser i psykologi, sociologi och pedagogik.
Många sjukgymnaster inom verksamhetsområdet psykiatri och psykosomatik samt psykisk
ohälsa kompletterar sin utbildning med någon form av psykoterapeutisk kompetens. Skälen är
flera, t.ex. att öka den psykoterapeutiska förståelsen eller att integrera kroppsorienterade
behandlingsmetoder med psykoterapeutiskt arbete. En del sjukgymnaster väljer också att lämna
det yrkesspecifika arbetssättet för att fullt ut verka som verbala psykoterapeuter men bär då
såklart med sig det ”kroppsliga perspektivet” in i den verbala psykoterapin. För många
sjukgymnaster innebär den psykoterapeutiska kompetensen att man kan individualiserar
behandlingen, erbjuda olika behandlingsinsatser (ibland psykiatrisk sjukgymnastik, ibland
kombinationsbehandling och ibland renodlad verbal psykoterapi) till olika patienter eller anpassa
metoderna allt eftersom den enskilde patienten utvecklas och får allt lättare för att verbalisera
sina upplevelser.
Beteendemedicin
Idag är de sjukgymnastiska metoderna alltmer anpassade till ett helhetstänkande i rehabilitering
inom olika områden. Beteendemedicinska insatser, ibland även
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Kognitiv Beteendeterapi som tillägg till kroppsbehandling, blir allt mer vanligt, speciellt vid
tillstånd där individens hälsotillstånd är komplext och svårbehandlat, som vid långvarig och
generaliserad smärta, stressrelaterade sjukdomar, yrsel, reumatism m.fl. Dessa har ofta
samsjuklighet i form av samtidig ångest och depressionsproblematik (Gustafsson, Ekholm, &
Ohman, 2004, Kendall, Brolin-Magnusson, Soren, Gerdle, & Henriksson, 2000) Bland
sjukgymnaster finns en stor efterfråga och intresse för kognitiv beteendeterapi och
beteendemedicinska insatser. Efterfrågan beräknas öka ytterligare de närmsta åren. Vid
Mälardalens högskola finns idag en magisterutbildning inom beteendemedicin för
sjukgymnaster, www.mdh.se . Det beteendemedicinska perspektivet kommer troligen framöver
integreras i grundutbildningen för sjukgymnaster. Den beteendemedicinska inriktningen kan
dock inte fylla behovet av psykoterapeutisk kompetens inom psykiatri och psykosomatik.
Psykoterapins närmande och användande av kroppsorienterade behandlingsmetoder
Den omvända utvecklingen finns främst inom KBT, kognitiv beteendeterapi, där man alltmer
kombinerar verbalt terapi med kroppsligt orienterad behandling, den sk. tredje vågens terapier.
Avspänning, mindfulness, ACT – Acceptance and Commitment Therapy, andningstekniker, yoga
är några av dessa (Kåver 2006, Flink & Linton 2011, McCracken, 2011). Metoderna har under
lång tid, sedan 1970-talet används och vidareutvecklats av sjukgymnaster inom
verksamhetsområdet. Sjukgymnaster, med sin specifika kroppskunskap, har utvecklat metoder
för att undersöka, bedöma kroppsliga tillstånd i samband med psykisk ohälsa och sjukdom
( Roxendal & Nordvall 1997, Bunkan 2003). Denna bedömning ger möjlighet till
differentialdiagnostik och ett individualiserat behandlingsupplägg vilket motverkar negativ eller
utebliven effekt av kroppsligt orienterade metoder.
Detta ömsesidiga närmande mellan ovanstående, psykoterapin å ena sidan, psykiatrisk
sjukgymnastik å andra sidan, kan om den förvaltas väl, berika den gängse psykoterapeutiska
kunskapen (och vice versa) och höja kompetens att bemöta och behandla svåra psykiatriska
tillstånd. Men den kan även potentiera och kostnadseffektivisera insatserna vid psykisk ohälsa
och lättare psykiatrisk problematik (Gyllensten AL et al 2009).
Kroppsorienterade och kroppspsykoterapeutiska metoder
Det finns både nationellt och internationellt flera olika kroppsorienterade metoder, som inom
sjukgymnastisk verksamhet främst används vid komplexa tillstånd där kroppens funktioner eller
kroppsbilden är påtagligt involverad vid psykiska ohälsan och sjukdom (Levy Berg 2009,
Mehling 2011). En oförmåga att verbalisera upplevelser är även en vanlig indikation för
kroppsorienterad behandling. I dessa metoder integreras psykologiska, fysiologiska och
socialkognitiva kunskaper och innebär ett terapeutiskt arbete med syfte att förbättra individens
självkännedom och funktion, såväl fysiskt, psykologiskt och socialt, utveckla copingstrategier,
och förbättrad livskvalitet (Mehling et al 2011).
Sjukgymnaster använder sig av flera olika kroppsorienterade metoder; affektfokuserad
kroppspsykoterapi, psykomotorisk fysioterapi, dansterapi, traumaterapi och därtill olika
kroppsmedvetandemetoder (Breitve et al 2010, Ogden P et al 2006, Gyllensten AL 2003). Inom
många av inriktningarna anses det önskvärt med någon form av psykoterapiutbildning.
Affektfokuserad kroppspsykoterapi bygger på att sjukgymnasten har psykoterapeutisk
kompetens (Levy Berg 2009). När det gäller patientsäkerhet och kvalitetsaspekter är det viktigt
att även kroppspsykoterapin granskas och kvalitetskontrolleras då det finns en stor flora av
olika” kroppsterapeuter” på marknaden, såväl av legitimerade som icke legitimerade utövare.
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Neuroscience
Kunskapen om hur kropp och psyke interagerar är den psykiatriskt och psykosomatiskt
arbetande sjukgymnastens kunskapsområde. Möjligheterna till alltmer förfinade
undersökningsmetoder inom neuroscience har banat vägen för nya frågeställningar och
forskningsrön. Det komplexa samspelet mellan kropp och psyke är ett av områdena där
relevansen av och förståelsen för de kroppsorienterade metoderna alltmer får stöd av modern
forskning. Upptäckten av spegelneuron (kring 1990) och forskning om hur vårt medvetande
uppstår är exempel på områden där kunskapen om betydelsen av den sensomotoriska kontakten
med kroppen, kroppsaktivitet och kroppsspråk ökat (Waters & Badcock 2010, Tsakiris M 2010,
Chiong W 2011).
Psykoterapi vid schizofreni och andra svåra psykostillstånd
Senaste åren har det publicerats forskning som visat att psykoterapi både är möjligt och
framgångsrikt med patienter med schizofreni. Metoderna behöver dock anpassas till
patientgruppen och anses vara en del av flera olika nödvändiga insatser (Garrett M & Turkington
D 2011, Prytys et al 2011). Forskningsframsteg inom empirisk forskning och neuroscience
stimulerar utvecklandet av nya metoder. Det mer kroppsorienterade perspektivet och
självupplevandet verkar bli en allt viktigare ingrediens (Nestoros 2001, Lysaker 2007, Lysaker &
Lysaker 2011, Rohricht F et al 2011). Avsaknaden av uppmärksammad och samlat
forskningsresultat inom integrativ psykologisk, psykoterapeutisk och psykosociala metoder vid
psykosproblematik har lett fram till en ny internationell tidskrift Psychosis som utkommer 3 ggr/
år med artiklar inom området men även patientgruppens egna berättelser (Psychosis 2009).
Malmö 11-09-26
Lena Hedlund,
Ordförande sektionen för psykiatri och psykosomatik
Referenserna återfinns på hemsidan

Högskoleverket har sedan dess kommit med en ny utredning som du kan hitta på www.hsv.se
Nedan är ett utdrag ur sammanfattningen och enligt dessa finns fortfarande möjlighet för
sjukgymnaster att söka sig till kommande psykoterapiutbildning
”Åsikterna om vilka grupper som ska vara behöriga att antas till psykoterapeututbildningen går starkt
isär, vilket kan kopplas till psykoterapins och psykoterapeututbildningens historia. Högskoleverket
konstaterar att psykoterapeutexamen är en examen på avancerad nivå, vilket innebär att utbildningen bör
bygga på en examen på grundnivå. Att kräva att sökande har en psykolog eller Läkarexamen, som är
examina på avancerad nivå, strider mot principerna för examensstrukturen. Högskoleverket föreslår
därför att det huvudsakliga behörighetskravet ska vara det gängse för en utbildning som leder till en
examen på avancerad nivå, dvs. en examen på grundnivå.”

Styrelsen vill rikta ett speciellt tack till kollegan Anna-Karin Öhman som
engagerat sig och hjälpt styrelsen att bevaka frågan!
Anna-Karin Öhman arbetar inom BUP i Västerås, är specialist inom
psykiatri och psykosomatik, musikterapeut och går just nu en KBT
utbildning, relationell grund
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Bokens poster

Det är en strimma hav, som
glimmar grå
vid himlens rand,
den har en mörkblå vägg,
som liknar land,
det är där min längtan vilar
innan den flyger hem.
Edith Södergran

Knäbäckshusen vid Stenshuvud, Österlen i Skåne
Fotograf: Lena Hedlund
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