STODTERAPI SOM INTEGRATIV
PSYKOTERAPI
Sven Sjoqvist, leg psykolog

Stodterapin tycks som ett spoke fortleva vid sidan om standigt skiftande
psykoterapeutiska metoder med mer fargstarka inslag och ansprak. Periodvis tycks det se ut som den blivit avlivad och slangd pa skraphogen. Men sa
dyker den upp igen. Kladd i delvis annorlunda klader, men alltid med
samma malsattning och syfte: att hjalpa den hjalpsokande att pa skonsammaste satt komma ur sina svarigheter — och om det inte ar mojligt: lara
honom leva med sina psykiska handikapp.
Pa senare tid har flera forsok att tolka stodjande psykoterapi i integrativa
termer presenterats, men innan jag beror dessa utvecklingslinjer kommer
jag kortfattat titta lite narmare pa begreppet stodterapi, ange vilka denna
terapiform lampar sig respektive inte passar for, samt gora en liten tidsmassig tillbakablick. Jag kommer aven kortfattat berora ett par stodterapeutiska
interventioner och metodologiska aspekter. Jag vill dessutom havda: for att
bli mer integrativ behover den psykodynamiskt utbildade psykoterapeuten
paradoxalt nog inte soka sig till andra inriktningar, utan kan fmna detta
inom den egna traditionen.
En stodterapi eller flera?
Begreppen stodterapi eller stodjande psykoterapi ar oklara for manga. Stod265

jande psykoterapi anvands exempelvis som beteckning for det arbete som
avses nar en psykoterapeutiskt outbildad person forvantas bedriva psykoterapiliknande verksamhet (Saxon & Bernstrom, 1998), liksom en parameter vid psykoterapeutiskt arbete av mycket erfarna och valutbildade psykoterapeuter med svart psykiskt storda patienter (jfr Kernberg, 1984). Med
andra ord anvands begreppet i bada andarna av "den psykoterapeutiska karriaren". Denna begreppsforvirring ar olycklig och drabbar i slutandan mest
den psykiskt sjuke som kanske inte far "ratt" behandling.
Glanz & Harnreby (1996) ar av den uppfattningen att termen "stodjande psykoterapi", egentligen ar overflodig eftersorn den bygger pa en delvis foraldrad uppdelning i "insiktsterapi" och "stodjande psykoterapi", fran
den amerikanska jagpsykologiska traditionen. Det i Skandinavien mer forharskande objektrelationsperspektivet inom dynamisk psykoterapeutisk
tradition, har inte pa samma satt som jagpsykologin bruk for begreppet
stodjande psykoterapi, eftersorn denna parameter sa att saga ingar i objektrelationsperspektivet. Glanz & Hamreby onskar salunda skrota stodterapibegreppet (och ersatta det med deras egen konstruktion: tillampad psykoterapi).
Internationellt tycks dock begreppet "supportive psychotherapy" fortfarande ha en plats, aven om jag uppfattar att mangden arbeten utifran denna
utgangspunkt minskat nagot under senare ar. Det firms dock en livaktig
forskargrupp vid Mount Sinai School of Medicine i New York som publicerar arbeten utifran ett stodterapeutiskt perspektiv, liksom en grupp forskare
kring William Piper i Kanada (se t ex Piper et al, 2002). Sedan 1980-talet
har for ovrigt fern bocker som helt agnas stodjande psykoterapi publicerats
(Novalis et al, 1993; Pinsker, 1997; Rockland, 1989; 1992; Werman,
1984).
Den namnda forskargruppen i New York har under 90-talet forsokt
skapa en variant av stodterapi som ar rner enhetlig och renodlad, men med
vissa tillagg av tekniker fran andra psykoterapiskolor, exempelvis den
kognitiva psykoterapin. Man skulle kunna se denna integrativa psykoterapi
som en sjalvstandig psykoterapivariant, aven om foretradare for den hellre med hanvisning till metaforer fran datorvarlden - talar om sin variant av
stodjande psykoterapi som ett "skal", vilken kan appliceras ovanpa i grunden olika terapeutiska inriktningar (Pinsker, 1997).
y
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Behandling for langvarigt psykiskt sjuka
Pa grund av den stodjande psykoterapins natur - att med psykoterapeutiska
medel astadkomma forbattringar i det psykologiska fungerandet utan syfte
att kartlagga eventuella bakomliggande orsaker eller na okad sjalvkannedom - har i huvudsak tva grupper utkristalliserat sig som lampliga for
denna typ av behandling: 1) normalt sett psykiskt friska som av olika skal
hamnat i tillfalliga kristillstand, t ex orsakat av olyckshandelser eller sorg
och 2) individer som lider av vasentligen komplicerade och kroniska psyIdska funktionshinder, vilket inverkar sa menligt pa dem att de inte kan leva
ett normalt liv, utan riskerar bli livslangt beroende av huvudsakligen psykiatriska sjukvardsinsatser. Det ar i huvudsak den senare gruppen som asyftas
nar man diskuterar stodterapi och som aven kommer att vara den patientgrupp jag har i forsta hand syftar pa.
For stodterapi galler ungefar samma kontraindikationer som vid andra
terapiformer. De som passar mindre bra for denna behandlingsform ar salunda exempelvis "terapiberoende" patienter, omotiverade patienter (t ex
pga att det framforallt ar omgivningen som onskar att de ska ga i terapi), de
som snabbt utvecklar destruktiva overforingsrelationer och dar ingen psykoterapeutisk behandling alls ar forstahandsvalet (Frances & Clarkin, 1981),
vid allvarligt missbruk och antisocial personlighet eller vid grav sankning av
den kognitiva funktionsnivan.
Det ar alltsa viktigt att initialt gora korrekta bedomningar infor en stodterapi, dar man noggrant soker utforska motivation, risker for utveckling av
kraftiga negativa overforingsreaktioner samt forsoker skatta paverkan av
omkringliggande psykosociala faktorer.
I litteraturen beskrivs stodterapeutiska varianter alltifran modeller som
omfattar 4 till 6 samtal a 30 minuter, vilket en distriktslakare kan anvanda
(Mohl, 1988), till livslanga glesa kontakter varannan manad om tio minuter till en timme for kroniskt psykiskt storda, vilka forvantas knyta an till
sjalva institutionen och dar stodterapikontakten salunda under aren kan
foras over mellan olika terapeuter. I det senare fallet talar man om att uppna
en positiv institutionell overfdrmg; detta kan exempelvis vara till gagn for
patienter som ar sarbara for beroendet av en terapeut som nar den individuella behandlingen riskerar avslutas pa grund av att terapeuten byter jobb
(Novalis etal, 1993).
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Historiskt

Basterapi

I borjan av 1800-talet ger den tyske lakaren Johann Christian Reil ut en bok
som beskriver en slags stodjande behandling bestaende av bl a att skapa
trygghet och lugn via fysiskt arbete, utbildning, bildterapi och aven en form
av psykodrama (Ellenberger, 1970). Men i likhet med de fiesta andra psykoterapiformer har aven stodterapin sitt egentliga ursprung i Sigmund Freuds
sekelgamla psykoanalys. For efter att psykoanalysen fatt spridning och borjade tillampas pa allt fler omraden och i synnerhet inom den datida psykiatriska varden upptackte man att det fanns manga patienter som den inte var
tillampbar pa - de sa kallade, oanalyserbara. For att kunna ge aven dessa
nagot av den behandling man ansag de behovde och som man sag sa positiva resultat av lade man vid 50-talet till stodjande parametrar i den psykoanalytiska behandlingen (Eissler, 1953). Uppdelningen har pa sina hall varit
tvafaldig — man forsokte alltsa skilja pa stodjande respektive utforskande
psykoterapi, eller insiktsterapi. Men efter Wallerstein & Robbins (1956)
kategorisering, ar Uppdelningen framfor allt psykoanalys, psykoanalytiskt
orienterad psykoterapi och stodjande psykoterapi (jfr Kernberg, 1999).

Foretradare for den tidigare namnda mer integrativa formen av stodterapi,
vilken formulerats vid Mount Sinai School, har fort fram uppfattningen att
deras stodterapirnodalitet bor vara forstahandsvalet vid psykoterapeutisk
behandling— en slags "basterapi" (Hellerstein etal, 1994). I denna form av
stodjande psykoterapi bor psykoterapeuten strava efter att halla angesten pa
en minimal niva, genom att exempelvis aktivt ta initiative! till samtalsamnen; har ar det salunda inte fel att inleda ett samtal med "smaprat". Det
som i mer bearbetande psykodynamisk psykoterapi ar standardprocedur,
namligen ett visst matt av "abstinens" for att darmed lamna utrymme for
patientens inre forestallningsvarld och beframja overforingen, ar alltsa i
stodjande terapi inte tillradligt. Overforingstolkningar eller i synnerhet
patogenetiska tolkningar ar inte heller pa sin plats i stodterapi. Daremot ar
det viktigt att vara medveten om overforingsaspekter; anvanda den poshiva
overforingen som draghjalp och hantera den negativa overforingen nar den
hotar bryta sender behandlingsalliansen (Rockland, 1989).

I

Skonsam behandling
Psychoterapie fur alle
Psykodynamisk stodterapi har orattfardigt stundom betraktats som en slags
psykoteraputisk sista utvag: patienter som inte ansetts kvalificera sig for
psykoanalys eller psykoanalytiskt orienterad psykoterapi har erbjudits stodjande psykoterapi. Kanske som ett varn mot ett gnagande daligt samvete
dar det ibland skulle vara mer rakryggat att avsta fran psykoterapeutiska
behandlingsforsok.
Det ar aven alltfor vanligt forekommande att man ordinerar en oprecis
forskrivning av "stodterapi" eller "stodkontakt" for svart psykiskt storda individer, avsedd att utforas av personal som inte har psykoterapiutbildning;
psykoterapeutisk behandling utford av psykoterapeutiskt outbildad personal, slinker sa att saga in bakvagen — ofta utifran att man inte har nagot
annat behandlingsalternativ att erbjuda. Enligt min uppfattning ar det i
dessa fall battre att inte erbjuda nagon psykoterapeutisk behandling alls —
eftersom en daligt utford psykoterapi vid felaktiga indikationer riskerar att
forsamra patientens tillstand och bidra till den kronifiering som medfor ett
plagsamt livslangt lidande och ett destruktivt beroende till de sjukvardande
instanserna. Har finns sannolikt manga besparingar att gora genom att tillse
att aven svart sjuka far tillgang till kvalificerad psykoterapi utford av legitimerad psykoterapeut eller psykolog.
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I stort sett alia forskare inom omradet ar overens om att psykoterapi har
effekt nar den jamfors med ingen behandling alls och att skillnaderna mellan de psykoterapeutiska metoderna endast ar marginella (t ex Power,
2002)* . Sett mot den bakgrunden kan det vara omotiverat att i psykoterapeutiska samnianhang anvanda tekniker som av patienten upplevs som
onodigt plagsamma. Det som i mer bearbetande psykoterapi gagnar framatskridandet i terapiprocessen - som att istallet for att besvara fragor om
terapeutens privatliv, anvanda dessa fragor som utgangspunkt for utforskande av patientens forestallningsvarld — passar mindre bra i stodterapi dar
det istallet kan vara helt tillradligt att fa patienten att kanna sig bekvam och
att anvanda erfarenheter fran sitt eget liv for att gestalta de processer patienten arbetar med.
* Frigan om psykoterapimetodernas effektdifferens har debatterats alltsedan Saul
Rosenzweigs epokgorande arbete fran 1936 - nyligen av Sandell och Westling i
Ldkartidningen nr 25-2004.1 denna fraga vill jag ansluta mig till den norske
psykologiprofessorn Tor-Johan Ekelands uppfattning (privat kom., 2004) att eftersom
mer an ett halvsekels forskning inte lyckats pavisa efFektskillnader bor denna hypotes
anses falsifierad.
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Enligt Henry Pinsker (1997) kan defmitionen av stodterapier reduceras
till psykoterapeutiska interventioner som alia har det gemensamma syftet
att halla angest pa en sa lag niva som mojligt, starka jagfunktionerna och
oka den adaptiva formagan. Han ger i boken A primer of supportive
psychotherapy en stor mangd konkreta kliniska illustrationer for att askadliggora hur detta kan gestalta sig i den psykoterapeutiska praktiken.
Killingmo (1989) har visat att ett alltfor fyrkantigt anvandande av tolkningar kan upplevas som "attacker" och "intrang" hos en patient i ett sarbart skede av behandlingen dar istallet identitetsbekraftande interventioner
maste interfolieras — nagot som aven Melitta Schmideberg (1935) diskuterade redan pa 30-talet. Fred Pine (1984) har visat hur man kan "mjuka
upp" anvandandet av tolkningar sa att de passar mer skora patienter.
Integration inom psykoterapin
Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi av idag bestar av ett flertal olika inriktningar och det tycks som om dessa haller pa att spreta ut i olika riktningar. Under senare tid har forsok att hitta gemensamma stravanden hos
dessa dock kommit till uttryck (se t ex Kernberg, 2001). Men dessa forsok
till utmejsling av gemensamma namnare har en tendens att skala av allt kott
pa benen, sa att det till sist bara finns ett ganska tunt skelett kvar (Wallerstein, 2002). Den norske psykoanalytikern Bjorn Killingmo (2001), ar t o m
av den uppfattningen att det \mtfinns nagra gemensamma namnare mellan
de olika psykoanalytiska inriktningar som ar forharskande idag — men papekar att denna pluralism inte ska ses som en brist utan som en stryka.
De namnda artikelforfattarna Kernberg, Wallerstein & Killingmo undgar dock helt forsok till ens omnamnande av andra terapitraditioner an den
psykodynamiska. I slutandan tror jag att detta medfor en brist i psykoanalysens utveckling och forhindrar den korsbefruktning som skulle gagna alia.
En hel del integrationsforsok har dock gjorts, som exempelvis skapandet av
tidskriften Journal of Psychotherapy Integration, bildandet av Society for the
Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) och publicerandet av bocker
som Integration in Psychotherapy (Holmes & Bateman, 2002).
Under senare tid har de olika metoderna salunda borjat narmat sig varandra: den kognitiva beteendeterapin har exempelvis i hogre utstracknmg
an i borjan av metodens sjosattande betonat samspelet mellan terapeut och
patient (Milton, 2001). Den initiala overlagsenheten i effektivitet hos KBTinterventioner i forhallande till dynamiska och interpersonella metoder ^
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som tidigare rapporter visade, har nu forsvunnit efter att man statistiskt
tagit hansyn till vilken metod terapiforskarna varit lojala mot (Power,
2002). Man borjar se att det i praktiken gar ganska lika till i terapirummen
hos terapeuter av olika skolor. Eftersom effektstudier knappast visar nagon
skillnad mellan olika terapier, spekulerar man i om de skillnader som anda
framkommer ar ett uttryck for andra faktorer, som t ex alliansen mellan
terapeut och patient (Bateman, 2002).

Stodterapi som integrativ terapi
Till skillnad fran renodlad psykoanalys skulle stodjande psykoterapi kunna
ses sorn den smaltdegel dar det bdsta fran de olika terapiskolorna kan fa en
gemensam form och ett gemensamt sprak. "Den integrativa naturen hos
stodterapi framgar av blandningen av de kognitiva, systemiska och ibland
psykoanalytiska interventioner som anvands" (Van Marie & Holmes,
2002:184). Jamfort med neointegrativa terapier som kognitiv analytisk terapi och dialektisk beteendeterapi har stodjande terapi under lang tid varit i
grunden integrativ, dar en blandning av sunt fornuft, Rogeriansk radgivning, KBT-strategier, systemiskt forhallningssatt och psykoanalys anammats (Crown, 1988). Tittar man narmare tycks malen och rnedlen i exempelvis kognitiv psykoterapi och psykodynamisk stodterapi vara desamma —
aven om det finns tekniska skillnader (t ex betoningen pa systematiska
hemuppgifter, malsattning och tidsbegransning i KPT) och en delvis olikartad terminologi for beskrivning av liknande skeenden. I en rapport av
Minton (2001) jamfors for ovrigt psykoanalysen med KPT pa liknande satt
som psykoanalysen en gang i tiden jamfordes med och differentierades fran
stodterapin (Gill, 1951).
Ett annat exempel dar stodjande psykoterapi belysts fran en integrativ
synvinkel ar i ett lasvart och praktiskt anvandbart arbete av Donald Misch
(2000), Basic strategies of dynamic supporitve therapy, dar forfattaren integrerat element fran systemisk, kognitiv och psykodynamisk tradition — aven
om det sistnamnda perspektivet ar mest overskuggande.
Det senaste forsoket att beskriva integrativ psykoterapi ar Van Maries &
Holmes (2002) kapitel om stodjande psykoterapi i boken Integration in
psychotherapy. Har framhalls stodterapins genuint integrativa natur. Stodterapin far har en sjalvklar plats bland de namnda mer "fargstarka" metoderna och ar darmed inte langre psykoterapins "Askunge som ar hemma
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och skoter rutingorat medan dess mer glamourosa psykoterapisystrar ar pa
bal", som Holmes (1995:439) sa traffande uttryckt det.
Stodterapeutiska parametrar
Utifran det avhandlade skulle man kunna komma fram till foljande: Modeforandringar inom det psykoterapeutiska omradet gor att patienter som soker hjalp for sina svarigheter efterfragar de metoder som ar bast pa att marknadsfora sig, har nyhetens behag eller ar ekonomiskt tillgangliga pga att
landstingen valt att satsa pa dem - vilket leder till att aldre metoder inte
langre har samma attraktionskraft. Av dessa skal kan det handa att t ex aven
valutbildade dynamiska psykoterapeuter efterfragar vidareutbildning i exempelvis kognitiv psykoterapi for att kanna sig uppdaterade. Detta ar en
mindre bra utveckling och kan ses som ett sloseri med psykoterapeutiska
resurser. Detta av bl a foljande skal: 1) den tidigare namnda franvaron av
effektdifferenser mellan psykoterapimetoder; 2) psykoterapimetoder ar
"individknutna", dvs aven om man vidareutbildar en psykoterapeut i en ny
metodologi leder inte detta till att hon andrar sin teknik i sarskilt stor utstrackning (Power, 2002); 3) emperi har visat att hur psykoterapeuter beter
i terapisituationen inte beror pa den terapeutiska teori och metod psykoterapeuten anvander, utan pa patientens behov och problem (CritsChristoph et at, 1999); och slutligen 4) de Stodterapeutiska tekniker som
utvecklats inom den psykodynaniiska traditionen kan relativt smidigt appliceras inom ramen for mer expressiv psykoanalytiskt orienterad psykoterapi, exempelvis genom att tillampa de principer som Henry Pinsker och
kollegor redogjort for. Vid applicerandet av dessa Stodterapeutiska parametrar kan aven de behandlingsmal som efterstravas i andra behandlingsformer nas.
Sammanfattningsvis: psykodynamisk stodterapi har under lang tid varit en
smaltdegel for integrativa ansatser dar tekniker fran olika discipliner
anarnats och implementerats. Foljande forhallande rader salunda: dynamiskt stodjande psykoterapi har redan utvecklat och implementerat ett flertal av de tekniker och koncept som i annan kladedrakt dyker upp under
beteckningar som exempelvis kognitiv psykoterapi. Den psykodynamiske
terapeuten bor foljaktligen istallet for att bli kognitiv fortsatta vara dynamisk.
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