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Sammanfattning 

Det naturliga för familjer och par som har problem är att söka sig till andra 

instanser än inom primärvården, därav intresset att genomföra en studie inom 

primärvården där syftet varit att undersöka svårigheter, möjligheter, samt öka 

förståelsen för att arbeta med familjeterapi.                                                                               

Den aktuella studien är en intervju studie där nio stycken personal med olika 

yrkesprofession ombads svara på semistrukturerade frågor, där deras 

reflektioner samt bedömningar när de remitterade till familjeterapi fick lägga 

grunden för studiens innehåll.                                                                          

Resultatet tyder på att det går att arbeta med familjesystemet inom 

primärvården.                                                                                                  

Slutsatsen är att det går att vidga perspektivet kring olika behandlingsmetoder, 

samt se möjligheterna att implementera familjeterapi som metod eller att utöka 

med att tänka kring familjesystemet när patienter med psykisk ohälsa söker till 

primärvården.  

 

Nyckelord; familjeterapi, primärvård, intervju studie 

 

 

Abstract 

It is natural for families and couples who have problems to apply to instances 

other than in primary care, hence the interest to conduct a study in primary care 

where the purpose was to examine the problems, opportunities, and increase 

understanding of working with family therapy. The actual study is based on an 

interview study in which nine individuals with different professions were asked 

semi-structured questions, where their reflections and assessments, when 

remitted to family therapy were laying foundation for the study content. The 

results indicate that it is possible to work with the family system in a health 

center. 

The conclusion: it is possible to broaden the perspective on various therapies, as 

well as the opportunities to implement family therapy as a method or expand 

thinking about the family system when patients with mental illness find their 

way to a medical center. 

  

Key words: family therapy, primary care, study interview  
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”Familjeterapi på Vårdcentral” Intervjuer med nio 

remittenter 
 

Inledning 

Det är inte naturligt att familjer eller par med psykisk ohälsa söker sig till 

primärvården för att få hjälp med bekymmer inom familjesystemet, därav har 

mitt intresse uppkommit för att undersöka möjligheter och svårigheter till att 

arbeta med familjeterapi inom primärvården. Den aktuella studien genomfördes 

på författarens arbetsplats, och det är författaren som arbetar med familjeterapin. 

Grundtanken inom denna primärvård som den aktuella studien genomfördes på 

var att patienter med psykisk ohälsa hade möjlighet till att remitteras till olika 

terapeutiska inriktningar, varav familjeterapi är en av dem. Terapeuter med olika 

terapeutiska inriktningar såsom psykodynamisk leg terapeut, KBT (kognitiv 

beteende terapeut), psykolog med KBT inriktning samt familjeterapeut var 

anställda. Utifrån den förförståelsen öppnades en möjlighet för den här 

personalen inom primärvården att remittera till familjeterapi.                                                                                      

Syftet med studien är att belysa svårigheter, möjligheter, samt öka förståelsen 

för, varför arbeta med familjeterapi inom primärvården.                                        

Enligt Watzlawick, Beavin,och Jackson (1967) ingår alla människor i någon 

form av system, vilket även patienterna inom primärvården gör.                                                              

Genom intervjuer med personal på primärvården har den här studien haft fokus 

på hur personalen bedömde och reflekterade när de remitterade patienter med 

psykisk ohälsa till familjeterapi.                                                                                                       

Förhoppningen med den här studien är att försöka bidra till ett vidgat perspektiv 

samt se möjligheter med familjeterapi inom primärvården. 

 

Bakgrund 

Målet för Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, är en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen. HSL är den lagen personalen inom 

primärvården har att förhålla sig till.  

 

Vad är familjeterapi? 

I Sverige började individterapeuter arbeta med familjeterapi.                               

Enligt Hansson (2004) uppstod det familjeterapeutiska arbetssättet när man gick 

från att arbeta med psykoterapi med en enskild individ till att ta med en eller 

flera familjemedlemmar. De första familjeterapeuter som började jobba med 

familjeterapi hade en psykoanalytisk skolning, vilket innebar att idén med 
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familjeterapi kom från individorienterade terapeuter.                                                          

Skälet till att bjuda in fler till terapirummet var delvis att individ terapi inte 

upplevdes ge tillräckligt med effekt samtidigt som nya teorier såsom systemteori 

samt kommunikationsteori utvecklades.                                                                     

Enligt Watzlawick et al. (1967) innebar dessa nya teorier att en enskild 

familjemedlem påverkades av och påverkade andra familjemedlemmar och 

relationerna dem emellan.                                                                                    

Enligt Hansson (2004) inriktade sig familjeterapi på att uppmärksamma 

relationerna inom familjen och i behandlingen försöka påverka dem till en mer 

funktionell riktning. Vidare skrev Hansson (2004) att ha ett familjeperspektiv 

innebar att försöka förstå de problem som en individ eller familj har i ett 

systemiskt perspektiv, genom att föreställa sig att ett symtom hos en individ kan 

hänga samman med dels individen själv, samt dels de olika system som 

individen befinner sig i. 

 

Historik om familjeterapeutiska inriktningar  

En historisk inblick över ett urval av de familjeterapeutiska inriktningarna är av 

intresse för att få en inblick varför det går att arbeta med familjesystemet inom 

primärvården. Hansson (2004) skriver att olika former av familjeterapi och 

familjebehandling har av tradition haft en mycket stark ställning i det svenska 

psykosociala arbetet med utsatta familjer ända sedan 60 och 70 talet. En 

historisk överblick sammanställdes över huvudpersoner inom familjeterapin och 

dess inriktningar som varit betydelsefulla i Sverige. Här presenteras de tre som 

lagt grunden till familjeterapin och utifrån det har yterliggare familjeterapeutiska 

inriktningar tagit form.                                                                                                         

Viriginia Satir (1975) bidrog främst med kommunikationsteoretisk teori, där 

hennes tanke var att vissa kommunikationsmönster var dysfunktionella, varför 

det skulle ändras till mer funktionella.                                                                                                        

Salvadore Minuchin (1978) har kallats för den strukturella familjeterapins 

grundare. Hans idé var att familjens struktur var orsak till olika problem i 

familjen eller hos individen.                                                                                        

Jay Haley (1976) utvecklade den strategiska skolan, där hans tanke utgick från 

att problem i familjen beror på en felaktig makthierarki där barnen ofta har 

större makt än föräldrarna. 

 

Arbeta utifrån systemteori inom primärvården 

Att arbeta utifrån systemteori inom primärvården blir antagandet att patienternas 

psykiska ohälsa påverkar inte bara dem själva utan även de system det ingår i, 

familjen eller arbetsplatsen. Enligt Hansson (2004) är systemisk teori en 

grundläggande teori om relationer, påverkan och sammanhang, vilket tar hänsyn 
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till individens sammanhang som den kommer från. Nichols (2011) formulerar 

att kraften i familjeterapi kommer från att föra föräldrar och barn tillsammans 

för att förändra deras interaktioner, att åtgärda problemet vid källan istället för 

att varje familjemedlem sitter med sin upplevelse. 

Satir (1974) beskriver att när individens symtom berör alla i familjen inte bara 

individen, går det att arbeta familjeterapeutiskt. Symtomen påverkar hela 

familjen. Familjeterapeuten är inte intresserad av att identifiera individens 

symtom utan anser att patientens symtom fyller såväl en familjefunktion som en 

individuell funktion.  

Enligt Lundsby, Sandell, Whärborg, Fälth och Holmberg (2010) beskriver 

systemteorin att en människa är en del i ett större sammanhang, och att olika 

delar påverkar varandra. Systemteorin är generellt tillämpbar på olika system till 

exempel biologiska, politiska och astronomiska, inte bara familjesystemet.                                          

Lundsby et al. (2010) förklarar att påverkan som överordnade strukturer och 

processer utövade på underordnade system är större än den påverkan som 

underordnade system har på överordnade. Till exempel har samhällets 

ekonomiska och politiska processer större inflytande på oss än vad individens 

tankar och handlingar påverkar samhället. Med ovanstående exempel förtydligar 

det bilden av att individen finns i många olika sammanhang och därmed vikten 

att ta hänsyn till det vid bedömning av psykisk ohälsa inom primärvården. 

 

Möjligheter att arbeta med relationerna i familjen inom primärvården 

Systemteorin som beskrivs ovan är grunden att utgå ifrån i familjeterapeutiskt 

arbete inom primärvården. Utifrån systemteorin går det att titta på specifika 

svårigheter som patienter med psykisk ohälsa inom primärvården söker för, 

varav relationsbekymmer är en.                                                                                                         

Hårveit och Jensen (2012)  beskriver två olika typer av relationer, symmetrisk 

relation och komplementär relation. Vilken av dessa relationer patienterna 

befinner sig i kan ha betydelse för deras psykiska ohälsa.                                            

I en symmetrisk relation är den centrala dimensionen och idealet byggt på likhet. 

Personerna liknar varandra. Svagheten i en symmetrisk relation är att deltagarna 

hamnar i konkurrensförhållande.                                                                          

En symmetrisk relation beskrivs ofta som en relation där mannen och kvinnan 

befinner sig i kamp med varandra.                                                                            

Vidare beskriver Hårveit och Jensen (2012) att det centrala i en komplementär 

relation bygger på olikhet. I en komplementär relation beskriver deltagarna att 

de kompletterar varandra, att var och en har sina funktioner. Utifrån hur 

funktionerna värdesätts i vårt samhälle kan man beskriva att den ena partnern är 

stark och den andre är svag i relationen.  
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Lundsbye et al. (2010) menar att relationens karaktär kan i normala fall variera 

beroende på sammanhang och behov, men för varje sammanhang uppstår snart 

regler för hur relationen ska definieras.  

 

Arbeta med kommunikationen i familjen inom primärvården 

Som beskrivits ovan kan patienternas psykiska ohälsa variera beroende på 

symtom som de söker för inom primärvården. När patienter kommer med 

symtom som kommunikationsbekymmer mellan familjemedlemmarna eller i 

paret sker det terapeutiska arbetet genom att arbeta med kommunikationen.                             

Nedan ges en beskrivning av kommunikationens svårigheter och möjligheter 

som kan uppstå i både familjesystemet eller i parsystemet.                                                                                                             

Satir (1974) skriver att utan kommunikation skulle vi inte överleva som 

människor, utan människor måste kommunicera tydligt om de skall få och ge 

den information de behöver. Kommunikation innefattar även alla de symboler 

och signaler personer använder när de ger och tar emot information.   

Watzlawick et al. (1967) skriver att ett kommunikationsteoretiskt axiom är att 

allt beteende i mellan mänsklig interaktion är kommunikation. Det går inte att 

inte kommunicera. 

Lundsbye et al (2010)  beskriver att kommunikation, överförande av budskap är 

grunden i mänskligt samspel och därmed i relationer. När de definierar 

kommunikation menar de mellanmänsklig kommunikation d.v.s. överförande av 

budskap via signaler från sändare till mottagare med en direkt återkoppling.                                                            

Budskapet kan förmedla tankar, känslor, behov, värderingar mm och behöver 

inte vara avsiktligt eller medvetet. Signalerna behöver inte heller vara ord, utan 

kan vara rörelse, en doft eller klädsel.                                                                      

Det är lätt att förstå varför kommunikationen går snett då budskapet kan 

förvanskas när det passerar mellan sändarens och mottagarens upplevelser.  

Lundsby et al (2010) skiljer på verbal kommunikation och icke verbal 

kommunikation. Kommunikation behöver inte bara vara ord, utan går att 

beskriva som att den verbala kommunikationen är mer medveten och 

kontrollerande, medan den icke verbala kommunikationen sker på en mer 

primitiv nivå och på ett mer omedvetet plan. Exempel på icke verbal 

kommunikation är kroppsrörelse, beröring, positioner, kroppshållning, andning, 

vår fysiska miljö samt utsmyckningar m.m.                                                       

Lundsby et al. (2010) beskriver vidare att det är viktigt att inte tolka in icke 

verbala budskap för snabbt. De icke verbala signalerna är flytande och fungerar 

bäst för att uttrycka känslor och relationer, och dessutom är budskapen 

mångtydiga, vilket gör att de behövs sättas in i ett sammanhang och tolkas 

tillsammans med de verbala budskapen.   
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Innebörden av psykisk ohälsa hos patienter inom primärvården 

I Socialstyrelsens riktlinjer (2013)  förklaras att psykisk ohälsa kan ses som ett 

övergripande begrepp som används olika beroende på vilket sammanhang 

patienten befinner sig i, det kan betyda allt från lindriga psykiska besvär till 

allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.                              

Primärvården är till för patienter med psykisk ohälsa med lindriga psykiska 

besvär. Socialstyrelsen (2010) skriver att det är främst vuxna och äldre med 

nedstämdhet, depression, oro samt ångest som vänder sig till primärvården.  

Barn och ungdomar vänder sig i första hand till skolhälsovården, 

ungdomsmottagningar eller barnpsykiatrin (BUP).                                                                    

Psykisk ohälsa räknas i dag som ett av de stora folkhälsoproblemen. I den 

nationella folkhälsoenkäten för 2012 uppgav 20 procent av kvinnorna och 14 

procent av männen att de upplevde ett nedsatt psykiskt välbefinnande.                  

I synnerhet yngre kvinnor, i åldern 16–29 år, rapporterade en hög grad av 

psykisk ohälsa: 28 procent jämfört med 16 procent för männen i samma 

åldersgrupp. Enligt Socialstyrelsen (2010) är den vanligaste 

sjukskrivningsorsakerna i Sverige psykisk ohälsa. Minst 25 procent av alla 

kvinnor och 15 procent av alla män kommer någon gång i livet att få en 

behandlingskrävande depression. Även ångestsyndrom var vanligt 

förkommande.   

 

Arbeta med parterapi inom primärvården 

Hansson (2004) skriver att parterapi startade som en egen specialitet, fast idag 

ser de flesta det som en del inom familjeterapin. I Sverige bedrivs parterapi 

främst på kommunala familjerådgivningar som har det som sin specialitet eller i 

annan verksamhet t.ex. Kyrkans familjerådgivning. Av dessa skäl blir det inte 

naturligt för par att söka sig inom primärvården och få hjälp med sin psykiska 

ohälsa genom parterapi. Däremot visar det sig att flertalet av patienterna som 

besöker Vårdcentralen inom primärvården lider av depression och skulle vara 

behjälpta med parterapi vilket Jones och Asens (2000)  beskriver att systemisk 

parterapi kan hjälpa människor att minska på depressionen. Jonson (2012) har 

utvecklat parterapin till en metod som heter EFT(emotionell fokuserad terapi) 

som skulle kunna användas inom primärvården då metoden reducerar patienters 

symtom i form av depression eller trauman. Även Gottman (2005) beskriver att 

psykiska symtom i form av depression, ångest, självmordshandlingar och 

missbruk minskar när patienter lever i lyckliga relationer.  
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Riktlinjer som försvårar att arbeta med familjeterapi inom primärvården 

Vad som skulle kunna tala emot att arbeta med familjesystem inom 

primärvården är att det är högt inflöde av individ remisser, minimala möjligheter 

att samarbeta med kolleger, korta interventioner, samt hög genomströmning av 

patienter.               

I Socialstyrelsens riktlinjer (2007) skriver de att terapiformer såsom 

beteendeinriktade och kognitiva terapiformer har hittills oftare förekommit i 

medicinska sammanhang än vad familjeterapi gjort och även direkt jämförts 

med att de beteendeinriktade och kognitiva terapiformerna har lika god effekt 

som farmakologisk behandling, och ännu bättre i kombination. Vidare skriver 

Socialstyrelsen (2007)  att det är svårt att bortse från det faktum att det främst är 

KBT som prövats i primärvård och denna behandlingsform är även den som 

efterfrågas i Socialstyrelsens kartläggning av samtalsbehandlingar i 

primärvården. 

I Socialstyrelsens riktlinjer från (2010) står det att det bör finnas flera effektiva 

behandlingar att välja mellan i vården av personer med depression. Dessa har 

fått olika prioritetsgraderingar i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. För lindrig 

depression bör hälso- och sjukvården erbjuda: psykologisk behandling med 

internetbaserad KBT, individuell KBT, samt interpersonell psykoterapi (IPT).  

Vid medelsvår depression bör hälso- och sjukvården erbjuda: psykologisk 

behandling med KBT eller interpersonell psykoterapi (IPT), 

läkemedelsbehandling med antidepressiv medicin, psykologisk behandling med 

psykodynamisk korttidspsykoterapi. 

Svårigheten att arbeta med familjeterapi inom primärvården är att 

Socialstyrelsens riktlinjer (2011) framhåller psykologisk behandling, KBT 

(kognitiv beteende terapi) vid lindriga och medelsvåra tillstånd av depression 

och ångestsyndrom för att KBT har god effekt på symtom och funktionsnivå, på 

både kort och lång sikt, dessutom är KBT en kostnadseffektiv samt 

evidensbaserad metod.  

En annan svårighet att arbeta familjeterapeutiskt är när personalen inom 

primärvården använder sig av diagnoskriterier som utgår från individens 

symtom i sin bedömning av patienter med psykisk ohälsa. Till hjälp för 

personalen att sätta rätt diagnos till rätt symtom finns den svenska versionen av 

ICD-10 som heter ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av 

sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (2011).                                                                                                    

Socialstyrelsen har ännu inte erkänt par eller familjeterapi som en 

evidensbaserad metod. 
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Kort om effekten av familjeterapi och vad som är verksamt 

I Socialstyrelsens riktlinjer (2011) skriver de att det är viktigt att hitta metoder 

där alla patienterna får ett gott omhändertagande och det ska finnas ett utbud av 

flera effektiva behandlingsmöjligheter inom primärvården, vilket skulle kunna 

ha till följd att arbeta med familjesystemet inom primärvården.                                                      

Förnärvarande enligt Holmqvist (2008) är inte forskningen för familjeterapi lika 

omfattande som inom individualterapi, men utifrån de olika slags studier som 

gjorts har de visat sig att familjeterapi haft effekt och lika starkt stöd som andra 

former av psykoterapi. Holmqvist (2008) beskriver att det som är verksamt i 

familjeterapi enligt Sprenkle et al. (1999) är att familjeterapeuten lär sig mer om 

familjesystemet ju fler familjemedlemmar de möter, de interpersonella 

dimensionerna av problemet blir tydliga, en förändring får större betydelse om 

det sker ihop med andra, terapeuten förstår strukturer som bidrar till att 

upprätthålla problemet när de möter hela familjen tillsammans.                     

Holmqvist (2008) formulerar att familjeterapi syftar till att förbättra människors 

relationer.  

 

Tidigare forskning på par och familjeterapi inom primärvården 

 

Internationell forskning 

Shepherd (2014) beskriver att den kultur som råder inom primärvården består av 

ett konstant flöde av patienter som har behov av snabba tider och effektiva 

behandlingar. Mottot är snabbt in och snabbt ut. Trots det belyser Shepherd 

(2014) att det finns goda förutsättningar och möjligheter att arbeta med 

familjesystemet inom primärvården, utifrån att primärvården finns lokalt och de 

patienter som är anslutna till respektive Vårdcentral i primärvården vet vart de 

ska vända sig för kontakt, samt att terapeuternas arbete är en del av ett 

professionellt team.   

Carr (2014)  beskriver symtom i form av depression, relationsbekymmer eller 

kronisk värk där par eller familjeterapi har större effekt i jämförelse med individ 

behandling eller kognitiv beteende terapi.                                                                

Vid symtom som kronisk smärta menar Hartman, Bäzner, Wild, Eisle och 

Herzog (2010) att systemiska interventioner leder till att både patientens och 

familjemedlemmens fysiska och psykiska hälsa förbättras.  

Rusell Crane (2008) skriver att resultatet att utöva par och familjeterapi för 

patienter med psykisk ohälsa gör att deras besök minskar framförallt för de 

patienter som ofta besöker primärvården. Studien visar att implementera 

familjeterapi minskar vård kostnaden. 
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Enligt Lebow, Chambers, Christensen, Johnson (2011) har parterapi för symtom 

som depression och ångest etablerats över det senaste årtionde. Parterapi spelar 

en stor roll för behandling av patienter med psykisk ohälsa, framförallt har EFT 

(emotionell fokuserad terapi) god effekt, vilket gör att metoden kan användas 

inom primärvården.                                                                                                 

Dessutom har Denton &Beurwell (2006) i sin studie delat kliniska erfarenheter 

och funnit att kvinnor med symtom av depression fått minskade symtom efter att 

genomgått parterapi utifrån EFT metoden. EFT visar även där god effekt på 

symtom som depression.  

 

Nordisk forskning 

Hansson (2004) skriver att familjeterapi har använts i flera olika sammanhang 

inom den psykiatriska och somatiska vården, i sammanhang där en 

familjemedlem fått diagnosen anorexi, schizofreni, svårinställd diabetes, astma 

eller stroke.  

Vidare skriver Hansson (2004) att par och äktenskaps terapi gett effekt på 

specifika sjukdomar inom psykiatrin och den somatiska vården. Inom den 

somatiska vården ingick sjukdomar såsom kroniska sjukdomar, alkoholism samt 

sjukdomar som orsakade känslomässig störning i undersökningsgruppen.                                                

Hansson (2004) nämnde att flera studier har behandlat depressiva kvinnliga 

patienter med både parterapi och individualterapi och funnit en avsedd 

förbättring när det gäller depressionen i båda grupperna. 

Lundblad och Hansson (2004a, 2004b) beskriver att par som behandlas med par 

terapi reducerar sina psykiska symtom.                                                                          

Den ena artikeln (2004a) beskrev att par terapins utfall reducerade psykiska 

symtom och förbättrade känslan av samhörighet.                                                                                

Den andra artikeln (2004b) handlade om relations problem och psykiatriska 

symtom i parterapi.   

Seikkula, Aaltonen, Kalla, Saarinen och Tolvanen (2013) beskrev att i Finland 

behandlades patienter med depressiva symtom med parterapi och att man såg det 

som en naturlig metod och att parterapi gav god effekt på deras vårdinrättningar 

som är jämförbara med den svenska primärvården.  
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Syfte    

Syftet med studien som beskrivs i uppsatsen var att undersöka svårigheter, 

möjligheter, samt öka förståelsen för varför arbeta med familjeterapi inom 

primärvården. 

 

Metod 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen utgjordes av personal med olika yrkesprofessioner som 

arbetade kliniskt inom primärvården och som remitterade patienter med psykisk 

ohälsa till familjeterapi.                                                                                          

Gruppen bestod av nio stycken informanter, tre kvinnliga BVC sköterskor, två 

manliga läkare, en kvinnlig psykoterapeut, två kvinnliga KBT (kognitivbeteende 

terapi) terapeuter samt en manlig psykolog med KBT inriktning.                       

Samtliga hade en lång erfarenhet från olika kliniska områden.                        

 

Undersökningsmetod och tillvägagångssätt 

Frågor formulerades som var ämnade att ge svar på mina frågeställningar genom 

semistrukturerad intervju. Det förekom ingen pilotstudie av intervjufrågorna då 

frågorna var enkla att förstå. Intervjuaren förhöll sig utifrån dessa frågor fri 

utifrån hur frågorna ställdes till informanterna, i avseende av ordval och med 

klargörande frågor om så behövdes.                                                                                                              

De frågor som formulerades och som fick ligga till grund för intervjuerna var: 

”Vad är dina kunskaper om familjeterapi?” 

”Vilken typ av psykisk ohälsa kommer patienten med för att du remitterar till 

familjeterapi?” 

”Vad har du för tankar om familjeterapi som terapiform?” 

”Finns det några speciella diagnoser som du tänker på när du remitterar till 

familjeterapi?” 

”Får du veta något om terapins utfall?”  

Informanterna fick frågeställningarna personligen till sig innan intervjun. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, och intervjufrågorna 

vände sig till alla som remitterat till familjeterapi.  

Intervjuerna bandades och tog 15-30 minuter vardera. Utöver att informanterna 

hade fått ta del av de frågeställningar informerades de även kortfattat om studien 
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och inom vilken ram, psykoterapeutprogrammet, den gjordes. Vidare fick de 

veta att deras namn, arbetsplats eller andra identifierbara uppgifter inte skulle 

komma att skrivas ut. De hade också möjlighet att efter intervjun läsa den samt 

göra tillägg via telefon, mail eller personlig kontakt.  

Sökningar har gjorts i de olika databaserna Pub Med och Psych Info. Det studier 

som nämnts har någon funnits i Pub Med och de allra flesta studier har funnits i 

Psych Info.                                                                                                          

Sökorden har varit; family therapy, health care, primary care, depression, couple 

therapy, anexity i olika kombinationer.                                                                 

Genom dessa sökningar fanns både internationella och nordiska studier där 

främst par terapi för olika symtom av psykisk ohälsa hade effekt. Den samlade 

forskningen om att arbeta med familjesystemet på en Vårdcentral i Sverige går 

absolut att utforska vidare.  

 

Bearbetning och analys av data   

Digital diktafon användes och intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades 

en fråga i taget. I det första steget lästes infomanternas svar igenom på 

intervjufrågorna flera gånger. Strävan var att behålla informanternas ord och 

begrepp.  

Det framkom att informanterna remitterade till familjeterapi och de gjorde ingen 

skillnad mellan familjeterapi och parterapi, däremot gör författaren skillnad i 

texten. Personal eller informanter användes synonymt. En strävan har varit att 

redovisa vad varje informant berättat. Likaså har en strävan varit att få en 

spridning vid val av citat för att undvika att någon informant blir 

överrepresenterad. När citat har skrivits ut i texten har dessa sparsamt redigerats, 

upprepningar har tagits bort. Antalet informanter skrivs ut när det är relevant. 

 

Etiska överväganden 

Min strävan var att följa de forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet, som tagits fram 

av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf)).                                     

Konfidentalitetskravet: För att inte riskera att känna igen de informanter som 

deltagit i undersökningen användes benämningen informanter eller personal i 

rapporten. Av samma anledning benämndes inte Vårdcentralens namn eller 

belägenhet.                                                                   
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Samtyckeskravet: Informanterna deltog frivilligt i studien och det som 

medverkat kunde dra sig ur när som helst. Frågeställningarna fick informanterna 

till sig personligen innan intervjun, och intervjufrågorna vände sig till de som 

remitterat till familjeterapi.                                                                                                       

Informationskravet: Utöver att informanterna hade fått ta del av de 

frågeställningar informerades de även kortfattat om studien och inom vilken 

ram, psykoterapeutprogrammet, den gjordes. Vidare fick de veta att deras namn, 

arbetsplats eller andra identifierbara uppgifter inte skulle komma att skrivas ut. 

De hade också möjlighet att efter intervjun läsa den samt göra tillägg via telefon, 

mail eller personlig kontakt.                                                                                                  

Nyttjandekravet: Då uppgifter om enskilda inte förekom i studien var detta inte 

relevant att beskriva. 

 

Resultat 

Resultatet följer frågeställningarna och är indelat i rubrikerna; Vad är dina 

kunskaper om familjeterapi? Vilken typ av psykisk ohälsa kommer patienten 

med för att du remitterar till familjeterapi? Vad har du för tankar om 

familjeterapi som metod? Finns det några speciella diagnoser som du tänker på 

när du remitterar till familjeterapi? Får du veta något om terapins utfall? 

Därefter följer belysande citat från informanterna.                                                                                                                  

 

Vad var dina kunskaper om familjeterapi? 

Informanternas kunskap om familjeterapi befann sig inom ett brett spektrum, allt 

från ingen kunskap till att ha kunskap om delar av familjeterapi.                                

Det gick att dela in informanternas kunskap under tre under rubriker:                                        

Inga kunskaper, begränsade kunskaper samt kunskap om delar av familjeterapi.  

 

Två informanter som inte hade någon kunskap tänkte att familjen behöver hjälp, 

eller bra att ha fokus på familjen. 

             ”Väldigt små kunskaper, har inte alls kunskaper om just familjeterapi.” 

 

Fyra informanter som hade begränsad kunskap var de som visste vilka 

sammanhang och vilket syftet var, för att använda sig av familjeterapi. Någon 

hade gått i familjeterapi och någon hade en yrkesmässig erfarenhet av att 

familjeterapi var bra.            

         ”Jag har måttlig kunskap, jag vet ungefär vilka sammanhang man kan ha   



16 
 

          nytta av familjeterapi.”     

           ”Har gått i familjeterapi själv så det är väl de kunskaper jag har.” 

 

Tre informanter som hade kunskap om delar av familjeterapin tänkte att det 

fanns olika slags familjeterapier, tänkte systemteori eller kommunikationsteori. 

En av dessa tre var bekant med funktionell familjeterapi.   

      ”Jag har intresserat mig för vissa delar av familjeterapi, och läst lite                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       grann.”     

     ”Familjeterapi handlar om att på något sätt förbättra kommunikationen om                                              

       det nu är ett par eller familj det handlar om.”   

 

Vilken typ av psykisk ohälsa kom patienten med för att du remitterade till 

familjeterapi? 

Samtliga informanter var överrens om att det fanns någon form av bekymmer 

som rörde fler än en för att de remitterade patienter med psykisk ohälsa till 

familjeterapi. Informanterna var även överrens om att det fanns relations 

bekymmer som låg till grund för patientens psykiska ohälsa.  

        ”Om man har problem i parrelationen, eller funderar olika runt familjen  

         eller kommunikationssvårigheter mellan varandra. Tänker olika runt  

        familj.”                

Utöver relationsbekymmer som låg till grund för psykisk ohälsa var det fem 

informanter som tänkte att det fanns kommunikationssvårigheter mellan vuxna, 

mellan vuxna och barn, eller mellan vuxna barn och föräldrarna.    

      ”Relationen i paret att när de fått barn upplever att de inte hjälps åt         

       längre.” 

     ”Kommunikationssvårigheter mellan föräldrar.”  

      ”Finns inga bekymmer som inte skulle kunna röra relationer förutom där det  

      förekommer misshandel fysisk eller psykisk eller ett väldigt ojämnt  

     maktförhållande. Utmattning där man blir så oerhört förändrad som person  

    och det tangerar depression, unga kvinnor med kontrollbehov involverar  
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    hela familjen. Kommunikationssvårigheter.” 

 

Två av informanterna hade uppfattat patienternas psykiska ohälsa som stress, 

depression, missbruksproblematik, ångestproblematik, eller sociala fobier. 

        ”…missbruk också missbrukets påverkan på relationen, ångestproblematik,  

        sociala fobier, hur partnern reagerar på tvånget hur det inverkar på  

       familjens situation.” 

 

Vad hade du för tankar om familjeterapi som metod? 

Informanterna hade olika tankar om familjeterapi som metod.                            

Tre av dem tyckte att familjeterapi som metod var när familjeterapeuten tittade 

objektivt på bekymret samt att familjeterapin var en metod som involverade alla. 

        ”Tänker att det är en bra terapi form som involverar alla. Bekymret berör  

         hela familjen.” 

      ”Jag tänker att det är bra dels för att ha någon som objektivt kan titta och  

       också någon då som har kompetens att veta vad man skall titta på” 

 

Fyra av informanterna tänkte att familjeterapi som metod fungerade, när det 

behövdes hitta nya sätt att kommunicera på och även få en gemensam 

förändringsprocess. 

         ”Familjeterapi för mig blir en slags ansats att göra något tillsammans, en  

         gemensam förändringsprocess med ett annat ord skulle man kunna  

         uttrycka det som att man försöker ta ett slags grepp tillsammans till  

         någonting i stället för att jag går dit och du går dit.” 

        ”Jag känner att man inte kan lösa problemet själv när man är två så måste  

         man hjälpas åt. Tycker det är jätte viktigt att man inte liksom bara det är  

         en som skall gå om man skall lösa problemen hemma det funkar inte.” 
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Två av informanterna uppfattade att familjeterapi som metod var en tillgång när 

det förekom en relationsstörning hos patienterna och att det kan hjälpa 

patienterna att må bättre. 

        ”Och det är väl fortfarande så att läkemedel är bra och familjeterapi är  

          bra och kombinationen är bättre.” 

  ”Jag tror att när det blir dynamiken av två personer då händer det här och nu  

    på ett helt annat sätt det spelar upp sig” 

         

Fanns det några speciella diagnoser som du tänkte på när du remitterade 

till familjeterapi? 

Det fanns delade meningar bland informanterna om de tänkte diagnos eller inte 

diagnos, när de remitterade patienter med psykisk ohälsa till familjeterapi.               

Här presenteras resultatet av informanternas svar utifrån två under rubriker: 

tänka diagnos eller inte tänka diagnos. 

Sex informanter som tänkte i diagnoskriterier när de remitterade patienter med 

psykisk ohälsa till familjeterapi tänkte utifrån diagnoskriterierna stress, ångest, 

depression, alkohol, livsstilsbekymmer, kriser, depression, samt tvång. 

      ”Hade vi möjlighet till och acceptans för familjeterapi så kan jag se  

      framför mig flera stycken som varit lämpliga. Ångest och depression.  

     Relationsbekymmer gör en ganska dyster.”  

    ”Ångest, depression och stressreaktion om man får fram bilden av att här  

     finns en relationsstörning.” 

    ”Depression, ångest, oro det är ju där någonstans man landar så jag kan  

     inte vara mer specifik än så, stress givetvis.” 
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Tre informanter som inte tänkte diagnos tänkte mer utifrån patientens mående 

som inte var kopplat till en specifik diagnos.          

      ”Ser mer att det är föräldrarnas relation än en specifik diagnos”. 

     ”Tänker inte diagnos utan mer hur familjen mår. 

    ”Tänker inte diagnos utan hur i så fall frågar hur individens diagnos  

     påverkar familjen.” 

 

Fick du veta något om familjeterapins utfall, fick du återkoppling? 

Informanterna hade olika uppfattningar om det fick återkoppling av resultatet av 

de patienter med psykisk ohälsa som remitterats till den familjeterapeutiska 

insatsen. Uppfattningarna var spridda. 

Fem av informanterna hade uppfattningen att de inte fick återkoppling av 

familjeterapin.           

        ”nej jag har inte fått någon återkoppling”  

  Fyra av informanterna uppfattade att återkoppling skedde när vi träffades.    

        ”Ja det har jag fått när vi träffas här” 

        ”Ja utmärkt….” 

Utöver ovanstående uppfattningar var det tre av informanterna som upplevde att 

det inte fanns någon rutin varken genom datasystemet eller genom personliga 

träffar för att ge återkoppling om familjeterapin. 

        

Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

Diskussionen följer i stort ordningen från frågeställningarna i resultatet. 

I resultatet visade det sig att informanternas kunskap om familjeterapi som 

metod var begränsade, och även om kunskapen var begränsade, remitterades 

patienterna med psykisk ohälsa till familjeterapi. Fåtalet av informanterna hade 

en teoretisk bakgrund om familjeterapi. Förutsättningarna för att informanterna 

remitterade till familjeterapi, var att inom denna primärvård tilläts fler 

behandlingsmetoder varav familjeterapi var en av dem. Personalen kunde luta 

sig emot Socialstyrelsens riktlinjer (2011) i vilka står skrivet att det är viktigt att 
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hitta metoder där alla patienterna får ett gott omhändertagande och att det ska 

finnas ett utbud av flera effektiva behandlingsmöjligheter inom primärvården.   

Informanterna grundade sina remisser till familjeterapi på en känsla av 

sammanhang, erfarenhet från arbetslivet, eller teoretiska kunskaper inom 

familjeterapin där patienternas psykiska ohälsa bedömdes bli hjälpta av 

familjeterapi. Möjligtvis hämtade informanterna sin kunskap och erfarenhet från 

att leva i en familj, vilket gör att det kan upplevas ha kunskap om 

familjesystemet.                                                                                          

Informanterna utgick från att familjeterapi som metod var lämplig att tillgå när 

den psykiska ohälsan berörde fler än en familjemedlem. När personalen inom 

primärvården remitterade till familjeterapi skulle det kunna uppfattas som att de 

grundade sin bedömning på att den psykiska ohälsan berodde på familjen som 

system och inte fokuserade på den identifierade patienten. Personalen utgick i 

sin reflektion och bedömning från att grundproblemen var mer mellan 

individerna i familjen eller paret och inte så mycket inom dem.                                                                                                   

Resultatet stämmer väl överens med vad Satir (1974) menade att när människan 

har ett problem så känner de övriga familjemedlemmarna på något sätt av det, 

och bör därför involveras i vårdkontakten. Lundsby et al. (2010) beskrev att en 

människa är en del i ett större sammanhang, och att olika delar påverkade 

varandra, varför det är av vikt att involvera familjen i vården.                  

Konsekvensen för vårdkontakten inom primärvården blev att informanterna 

tittade inte bara på individens symtom utan satte in individen i sitt sammanhang. 

Genom att använda sig av familjeterapi menade Holmqvist (2008) kunde 

människors relationer förbättras.   

När den psykiska ohälsan bestod av relationsbekymmer var samtliga 

informanter överrens om att de kunde remitteras till familjeterapi.                      

Hårveit och Jensen (2012) beskrev olika typer av relationer. Att det fanns två 

olika typer av relationer, symmetrisk relation och komplementär relation. Om 

det blir en obalans i dessa relationer kan det ha betydelse för patienternas 

psykiska ohälsa.                                                                                                                            

Andra symtom på patienters psykiska ohälsa och som också remitterades till 

familjeterapi var depression och kommunikationsbekymmer.                               

Det fanns både nordiska och internationella studier kring hur det gick att 

reducera depressiva symtom med hjälp av par terapi. Jonson (2012) är den som 

har utvecklat EFT vilken har god evidens på par som lider av depression.                                     

Hansson (2004)är en av dem som beskrev hur depressiva kvinnliga patienter fått 

hjälp med både par terapi och individualterapi och funnit en avsedd förbättring 

när det gäller depressionen i båda grupperna. Seikkula (2012) beskrev att finska 

vårdinrättningar jämförbara med primärvården, implementerat par terapi som 

behandling för att minska på depressiva symtom. De ansåg par terapi som en 

naturlig metod med god effekt.                                   
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Att informanterna remitterade till familjeterapi när patienters psykiska ohälsa 

grundade sig i kommunikationssvårigheter stämmer med Satirs (1974) 

beskrivning av kommunikation att utan kommunikation skulle vi inte överleva 

som människor. Det är av betydelse att patienter med psykisk ohälsa får lära sig 

att kommunicera tydligt för att få information tillbaka.  

De övriga symtom som informanterna remitterade till familjeterapi för, var 

stress, missbruk samt tvång. Där har Hansson (2004) skrivit att det fanns 

övertygande resultat om att par och äktenskaps terapi med inriktning på 

specifika sjukdomar inom psykiatrin och den somatiska vården gav effekt. 

Sjukdomar såsom kroniska sjukdomar, alkoholism samt sjukdomar som orsakat 

känslomässig störning, ingick i undersökningsgruppen inom den somatiska 

vården, dock inte specificerat just för primärvårdens patienter.                               

I resultatet framkom att informanterna hade en relativt gemensam syn på 

familjeterapi som metod. De tänkte att metoden involverade alla, man gjorde en 

slags ansats till förändring i metoden. Detta resultat tangerar i det Holmqvist 

skrev (2008) att familjeterapi hade effekt och familjeterapi hade lika starkt stöd 

som andra psykoterapier.                                                                                           

Det som stack ut från resultatet i ett av citaten var att tänka att familjeterapi 

metoden var bättre i kombination med medicin, troligtvis jämfördes 

familjeterapi med KBT utifrån vad Socialstyrelsen (2007) skrev, att KBT oftast 

förekommer i medicinska sammanhang.                                                                                                                             

Att sätta diagnos på patienters psykiska ohälsa fanns det delade åsikter bland 

informanterna, oavsett åsikt och symtom ska all personal sätta passande diagnos 

i patienternas journal, även de patienter som remitterades till familjeterapi. 

Vårdsystemet är uppbyggt utifrån diagnoskriterier (enligt ICD-10 2011), som 

baserades på individens symtom. Patienternas psykiska ohälsa beskrevs utifrån 

olika diagnoskriterier som personal med olika yrkesprofession reflekterat samt 

bedömt i samtal. Diagnoskriterierna är till för att veta vilken slags psykisk 

ohälsa patienterna befinner sig i, och de vanligast förekommande diagnoserna 

inom primärvården är ångest, depression, stressreaktion samt krisreaktion.   

Det som blev av intresse när informanterna remitterade till familjeterapi var att 

det fanns diagnoskriterier som passade in att arbeta familjeterapeutiskt med 

såsom stress, depression, ångest, samt missbruk. Symtom som kunde bedömas 

påverka fler än en familjemedlem.                                                                                                                            

I resultatet visade det sig att diagnoskriterierna enligt (ICD-10 2011) behövde 

inte innebära svårigheter utan kunde även vara behjälpliga för att remittera till 

familjeterapi. Carr (2014) har i sin studie beskrivit att par terapi gav god effekt 

på symtom som depression, relationsbekymmer, samt trauma. 
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Likväl att (ICD-10) kunde vara behjälplig i remitteringen till familjeterapi så 

tänkte vissa av personalen inte utifrån diagnoskriterier som gällde individens 

symtom, utan tänkte utifrån hur symtomet påverkade familjen. Resultatet tar 

avstamp utifrån vad Satir (1974)  beskrev att familjeterapeuten inte pratade om 

den identifierade patientens symtom utan hur symtomen påverkade 

familjemedlemmarna. 

Återkopplingen till informanterna hur utfallet av hur de familjeterapeutiska 

interventionerna framskridit var bristfällig. Av tradition fanns inte återkoppling 

vare sig det gällde det terapeutiska arbetet eller det somatiska arbetet inom 

primärvården. Strävan var att genom belysa dessa brister genomföra en 

förändring till att återkoppla mer. 

 

Metoddiskussion 

Att använda semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamlandet var 

relevant för syftet av denna studie då det handlar om att få en ökad förståelse av 

att arbeta familjeterapeutiskt inom primärvården. Varje informant fick den tiden 

de behövde för att svara på frågorna. I studien hade frågeställningarna besvarats 

och syftet kan anses vara uppnått. 

Valet att skriva om par och familjeterapi ur ett systemiskt sammanhang kan 

diskuteras då det fanns andra behandlingsmetoder att tillgå utifrån korttidsterapi, 

evidens, eller kostnadseffektivitet. Som skrivits innan var syftet med studien att 

få en ökad förståelse, se möjligheter och svårigheter att arbeta med familjeterapi 

inom primärvården, och inte en jämförelsestudie med andra metoder. Valet att 

bara tagit med tidigare forskning från åren 2004 till 2014 är ett medvetet val för 

att visa att det fanns både nordisk och internationell forskning som är färsk att 

tillgå.  

Alla nio intervjuer genomfördes på deras arbetsplats, och bland dessa nio 

förekom olika yrkesprofessioner. Olikheterna i respektive yrkesprofession kan 

diskuteras. Skillnader som framkom och som kan ha påverkat resultatet var att 

terapeut kollegerna hade mer kunskap om familjeterapi än de övriga 

informanterna, vilket gör att om inte terapeutkollegerna varit med i 

intervjustudien kunde möjligen resultatet visat något annat.                                                                                                                  

Val av lokal kan diskuteras då det kan påverka informanternas bekvämlighet och 

därmed vilja till öppenhet. Resultatet i denna studie gäller enbart den grupp jag 

studerat på min arbetsplats. För att öka studiens kvalitativa representativitet 

(Langemar, 2008) har strävan varit att få med alla informanter oavsett 

yrkesprofession som remitterade till familjeterapi. 
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Valet av en semistrukturerad metod samt klart formulerade frågor grundade sig i 

en önskan att utforska och beskriva det valda ämnet. Genom detta metodval 

kommer studien inte att kunna ge ett helhetsperspektiv och det kommer inte att 

vara möjligt att dra några slutsatser utöver min studie. Där av är 

generaliseringsbarheten låg, det vill säga att det inte går att dra slutsatsen att det 

gäller för all primärvård.  

Langemar (2008) beskrev att validitet i kvalitativ forskning innebar sådana saker 

som kvalitet, trovärdighet, och meningsfullhet, vilket var ett mått på studiens 

vetenskapliga värde. Genom att få en inblick i en liten grupp kan studien bidra 

med ökad forskningsvaliditet som kan bidra med att ställa nya frågor.                      

Genom att redovisa hur studien är genomförd påvisas en öppenhet i processen 

och genom att beskriva informanternas svar med minimial redigering som 

möjligt bidrar transparansen till studiens validitet. Intuitionen har varit att ha ett 

neutralt men intresserat förhållningssätt men naturligtvis har författarens 

förförståelse, behov och önskningar färgat av sig. 

Som familjeterapeut hade intervjuaren i denna studie en förförståelse gällande 

att arbeta med familjesystemet inom primärvården vilket skulle kunna påverkat 

resultatet. Genom att vara medveten om att den subjektiva uppfattningen styr 

hur frågorna ställdes och svaren uppfattades hölls ett neutralt fokus i största 

möjliga mån genom intervjun. En annan reflektion som gjorts under arbetets 

gång var den begränsning det innebar att inte återkommande ställa följdfrågor, 

utan låtit informanterna tala fritt utifrån frågeställningarna. Detta innebar att en 

fördjupad beskrivning av respektive fråga gick förlorad, vilket kunde gjorts 

annorlunda genom att ställa fler följdfrågor.   

Ur reliabilitets synpunkt bör beaktas att kontakten med informanterna skett på 

samma arbetsplats där författaren arbetade detta kan möjligen ha påverkat att 

informanterna svarat på intervjufrågorna av lojalitet och solidaritet till 

författaren. Informanterna kan även känt sig ofria i att inte säga vad de vill, 

vilket möjligen påverkat reliabiliteten.                                                                        

Kvale och Brinkmann (2009) formulerade att reliabilitet handlade om 

forskningsresultatets tillförlitlighet, och om resultatet kan reproduceras vid 

andra tidpunkter och av andra forskare. Resultatet skulle antagligen inte bli 

detsamma om författaren hade gjort en ny liknande studie. Där var risken stor att 

resultatet blir annorlunda med tanke på att författarens förförståelse har 

förändrats under arbetets gång. Även informanternas svar på intervjufrågorna 

kunde förändras över tid, varför det var möjligt att det kan ge andra resultat.  
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Slutsatser 

I föreliggande studie framkom genom informanternas erfarenheter när de 

bedömde psykisk ohälsa till familjeterapi, att det går att arbeta med familjeterapi 

inom primärvården. Resultatet visade att informanterna remitterade till 

familjeterapi oavsett grad av förkunskap kring familjeterapi.                                                          

Då merparten av det som sökte för sin psykiska ohälsa inom primärvården är 

vuxna, (för att det fanns andra vårdinrättningar för barn och ungdomar) gick det 

även att dra slutsatsen att arbeta med par terapi.  Både nordisk och internationell 

forskning har bedrivits där par terapi som metod, haft effekt på patienter som 

hade psykisk ohälsa i form av depression, samt att ett flertal studier var utförda i 

inom primärvårds sammanhang bl.a. Seikkula (2013). 

Informanternas arbete med att bedöma patienternas psykiska ohälsa var styrt av 

att sätta diagnoser. Vad som framkom var att det gick att ta hjälp av 

diagnoskriterierna i sin bedömning för att kunna remittera till familjeterapi eller 

par terapi inom primärvården. 

Förhoppningsvis kan föreliggande studie vara en del i att synen på olika 

behandlingsmetoder inom primärvården vidgas, och att familjeterapeuters 

intresse för forskning kommer att öka så ett familjeterapeutiskt förhållningssätt 

kan implementeras inom primärvården.                                                                            

Som skrivitis innan är denna studie ingen jämförelse studie med andra 

behandlingsmetoder kring bäst metodeffekt eller minst vård kostnader, även om 

det är svårt att låta bli att nämna något om det, utan en studie som vill öka 

möjligheter och förståelse men även beakta svårigheterna för att par och 

familjeterapi kan utövas inom primärvården.                                                                                                           

Då det finns ett flertal internationella studier att parterapi har god effekt och 

speciellt EFT på depressiva symtom så skulle implementering av den metoden 

vara ett tillskott för patienter och terapeuter inom primärvården. 

Slutsatsen som kan dras är att som ovan hoppas, att familjeterapeuters intresse 

för forskning så småningom kommer att öka och att jämförelsestudier kan göras.                                                                          

Om inte familjeterapi implementeras som metod inom primärvården skulle 

vikten av att tänka psykisk ohälsa utifrån ett familjesystem vara ett framsteg ur 

en familjeterapeuts synvinkel. 

 

 

 



25 
 

 

Förslag till forskning och utveckling 

Denna studie visar att arbeta med par och familjeterapi inom primärvården är 

möjligt.  Därför hade det varit av intresse att genomföra en jämförelsestudie 

mellan KBT, IPT och EFT vid symtom med depression. KBT och IPT är 

erkända metoder av Socialstyrelsen och EFT är det inte. Syftet med jämförelsen 

skulle vara att EFT blir en erkänd metod av Socialstyrelsen.  

Ett annat tänkbart område är att utbilda personal på Vårdcentral i att tänka 

utifrån system teori eller arbeta familjeterapeutiskt med patienter med kronisk 

värk i en jämförelse studie med KBT.    
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Stort tack till min handledare Marie Wadsby för ditt enorma tålamod och 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor till remittenterna 

1) Vad är dina kunskaper om familjeterapi? 

2) Vilken typ av bekymmer kommer patienten med för att du remitterar till 

familjeterapi? 

3) Vad har du för tankar om familjeterapi som metod? 

4) Finns det några speciella diagnoser som du tänker på när du remitterar till 

familjeterapi? 

5) Får du veta något om familjeterapins utfall? 
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