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TERAPIGUIDE

Sexterapi, KBT eller kreativ dans?

Kattis & Companys reporter Emeli Emanuelson har gjort en djupdykning 
i terapidjungeln. Läs hennes kartläggning av alla nya och gamla  
metoder – och träffa kvinnorna som förändrade sina liv med terapi.
text EmEli EmanuElson  illustration ladislav kosa

 Ångest. sömnlöshet. 

stress. Utbrändhet. 
Värk i kroppen. Olust 
inför att gå till jobbet.

 Känner du igen dig? Allt fler 
svenskar mår psykiskt dåligt idag. 
Enligt Svenska Psykologförbundet söker 
sig var tredje person till primärvården 
just på grund av psykiska problem.

Sammanlagt finns det över 400 olika 
varianter av samtalsterapi att välja 
mellan idag. Debatten om den ultimata 
terapin har gått het de senaste åren. Vissa 
föredrar det mer långsiktiga psykodyna-
miska samtalet som enligt Freuds lära 
söker svaren i barndomen. Andra hävdar 
att den praktiska kognitiva beteendete-
rapin (KBT) som fokuserar mer på snabb 
beteendeförändring är bäst. KBT är dess-
utom den typ av terapi som Socialstyrel-
sen erbjuder via internet.

I hopp om att nå ut till fler har Soci-
alstyrelsen i år beslutat att satsa rejält 
på internetbaserad terapi i hela landet. 
Studier visar nämligen på att nätterapi 
fungerar lika bra som traditionell terapi.

Men hur ska jag veta vilken hjälp 
just jag behöver? Ett besök hos en 
psykolog kostar sällan mindre än 800 
kronor, ofta mer. Ska man investera 

pengar i sitt själsliv vill man förstås att 
terapin fungerar. 

phIlIp WeIss är legItImerad psy-
kolog och psykoterapeut samt lärare för 
blivande psykologer i Örebro och i Stock-
holm. Han använder sig både av KBT 
och psykodynamisk samtalsterapi och 
anser att det inte går 
att utse en vinnare. 

– Allt passar inte 
alla. Därför är det 
viktigt att läsa på 
innan man väljer. 
Söker man hjälp 
för att komma till-
rätta med sin ångest 
kanske man ska testa 
KBT. Men vill man 
veta varför man har 
ångest kanske man 
ska söka psykodynamisk samtalsterapi.

Okej, då ska jag alltså välja terapi 
utifrån mitt specifika behov. Men hur 
hittar jag rätt person att prata med då? 
I takt med att allt fler behöver hjälp 
ökar även antalet frälsare. Idag erbju-
der otaliga psykologer, psykiatrer, 
terapeuter och coacher olika lösningar 
på våra problem. Deras titlar varierar 
mellan certifierade, diplomerade, auk-

toriserade, ackrediterade och legitime-
rade. Så vem kan man lita på?

– Kvaliteten kan variera, menar 
Philip Weiss. Du kan ställa högre krav 
på psykoterapeuter och psykologer som 
har legitimerats och övervakas av Soci-
alstyrelsen, till skillnad från coacher 
och alternativa terapeuter.

I framtIden 

behöver du kanske 
inte välja tera-
piform. Philip 
Weiss tror att det 
kommer bli allt 
vanligare med så 
kallad  integrativ 
psykoterapi, som 
idag lärs ut på 
Örebro univer-
sitets psykolog-

program. Det är en blandning av olika 
terapiformer, bland annat KBT, exis-
tentiell och psykodynamisk terapi.

– Med en utbildning i integrativ 
psykoterapi kommer psykologerna 
och terapeuterna vara mer pålästa och 
kan anpassa terapin efter patientens 
behov. Det är bra att kunna  jobba ut-
ifrån olika läror på samma gång, säger 
Philip Weiss. 

Här är stora terapiguiden för dig 
som vill må bättre i själen

” Sammanlagt 
finns det över 
400 varianter 
av samtalsterapi 
att välja mellan”
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Sexterapi, KBT eller kreativ dans?

Hitta rätt bland
20 terapier
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20 terapier –  vilken passar dig?

Psykoanalys

Vad: Förutsätter att allt 
handlande har en orsak 
som vi kan förstå genom 
att analysera vårt psyke. 
Patienten träffar psyko-
analytikern 3–5 
gånger/vecka under 
flera år. Patienten ligger 
ner, utan ögonkontakt 
med analytikern, och as-
socierar fritt. 

Passar dig som: Har 
lätt för att prata om 
dina problem.
Kostar: varierar.
mer info: 
www.spaf.a.se

Psykodynamisk 
teraPi

Vad: man anser att psy-
kiska besvär kan ha sin 
rot i omedvetna konflik-
ter mellan känslor, 
behov och förnuft. de 
första levnadsåren har 
stor betydelse. 

Passar dig som: vill få 
hjälp att förstå och be-
arbeta dina inre konflik-
ter.
Kostar: 700–1 200   
kr/tim.
mer info: www.riksfo-
reningenpsykoterapicen-
trum.se

Psykodrama-
teraPi

Vad: uttryckande terapi 
där man använder krop-
pen, andningen, rösten 
och rollspel.

Passar dig som: Behö-
ver komma förbi den 
språkliga världens be-
gränsningar.
Kostar: Enligt överens-
kommelse.
mer info: www.psyko-
drama.nu

symboldrama

Vad: Patienten får före-
ställa sig olika inre 
scener. Först naturscener, 
sedan känslomässigt lad-
dade scener som gestal-
tar patientens problem.

Passar dig som: Till-
sammans med terapeu-
ten vill komma fram till 
minnen genom medvet-
na ansträngningar.
Kostar: Ca 700–800 
kr/tim.
mer info: www.symbol-
drama.se

Uttryckande 
konstteraPi

Vad: Terapiformer som 
arbetar med kreativa ut-
tryck som musik, bild, 
dans, rörelse, drama 
och poesi. 

Passar dig som: vill 
stärka självkänslan eller 
bearbeta olika trauman.
Kostar: Ca 600–800 
kr/tim, beroende på om 
terapeuten är legitimerad 
psykoterapeut eller ej.
mer info: www.expres-
sivearts.se, www.dans-
terapi.info, www.musik-
terapi.se

För dig som vill bli  
analyserad på djupet
det största fältet inom psykoterapi. 
Har sitt ursprung i sigmund Freuds 
psykoanalys. Gemensam nämnare 
är tron på det undermedvetna och 
att vår livshistoria påverkar hur vi 
mår idag. 

OnT-I-SjälEn-gUIDE: 

PSyKODynAMISK TErAPI
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Psykoanalys passar
dig som vill förstå 

orsaken till ditt 
handlande.
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20 terapier –  vilken passar dig?

kognitiv 
beteendeteraPi 
(kbt)

Vad: Patienten och tera-
peuten arbetar gemen-
samt med att lösa klien-
tens problem kombine-
rat med hemuppgifter. 

Passar dig som: vill för-
ändra tankar, vanor och 
beteenden för att kunna 
leva ett bättre liv.
Kostar: 600–1 200 kr 
för 45 min
mer info: www.kbt.nu, 
www.kognitiva.org

emdr, ögon-
rörelseteraPi

Vad: Patienten tänker på 
situationer som ger 
ångest och följer med 
blicken ett föremål som 
terapeuten svänger fram 
och tillbaka. sedan be-
rättar patienten om sina 
tankar.

Passar dig som: vill ha 
en positiv självbild som 
ersätter den negativa 
självuppfattning som 
uppkommit som följd av 
en traumatisk upplevelse.
Kostar: 750–1 000 kr 
för 45 min. Behövs ofta 
dubbla sessioner per 
gång.
mer info: www.emdr.se

realitetsteraPi

Vad: anser att männi- 
skor som inte är djupt 
fästa vid någon behöver 
psykologisk hjälp. Be-
handlingen inleds med 
att terapeuten på alla 
sätt visar att han/hon 
bryr sig om sin patient. 
därefter tar de itu med 
beteenden.

Passar dig som: inte 
känner att du är omtyckt 
eller kan tycka om 
andra.
Kostar: varierar.
mer info: www.psykolo-
giguiden.se

kbt På internet

Vad: Patienten arbetar 
på egen hand men kan 
ha kontakt med en be-
handlare genom mejl. 
Passar särskilt bra vid 
nedstämdhet, sömnbe-
svär och stressproblem.

Passar dig som: vill ta 
tag i dina problem utan 
fysiskt närvarande tera-
peut.
Kostar: 70 kr per be-
handlingsvecka (sam-
manlagt 12 veckor) i 
landstingets regi. 500– 
1 000 kr för ett själv-
hjälpsprogram (12–15 
veckor) i privat regi.
mer info: www.kogni-
tiva.org, www.internet-
psykiatri.se, www.livan-
da.se

mindfUlness

Vad: Engelskspråkig 
term som ofta översätts 
med medveten närvaro. 
man försöker betrakta 
sin omgivning och käns-
lor utan att värdera. 

Passar dig som: vill ac-
ceptera dig själv, dina 
tankar och känslor och 
beteenden. 
Kostar: varierar. 
100 kr/ gång hos tera-
peut ansluten till lands-
tinget. 
mer info: www.mindful-
ness.se, www.vardgui-
den.se

Om du vill förändras här och nu
kBT utgår från att människans tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. 
Terapin inriktas på att förändra negativa tankemönster och beteenden. 

KOgnITIV BETEEnDETErAPI

Svårt att sova?
KBT kan hjälpa.
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Fler terapier på
nästa uppslag
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Om ni är flera om 
problemet
Terapier som främst vänder sig till 
familjer, par och olika grupper. 
man arbetar för att lösa problem 
och komma vidare vid kriser. 
Genom terapin ska man utveckla 
relationer och gå vidare.

ParteraPi

Vad: En serie samtal 
vanligtvis på 1,5 timme, 
3–6 gånger. samspelet 
mellan par uppmärk-
sammas och medvetan-
degörs.

Passar dig som: vill 
komma vidare i svårig-
heter som du och din 
partner inte kan lösa på 
egen hand.
Kostar: 1 500-3 000 kr. 
kommunal familjeråd-
givning ca 250 kr/
gång.
mer info: www.partera-
pi.org, www.puh.se

sexteraPi

Vad: Behandling av sex-
uella problem och bear-
betning av känslor som 
stör sexlivet. Genom öv-
ningar, exempelvis 
smekningar, lär man sig 
att uttrycka känslor och 
behov. 

Passar dig som: vill 
kunna njuta av sex utan 
negativa tankar.
Kostar: ungefär samma 
kostnad som vid parte-
rapi.
mer info: www.svensk-
sexologi.se

systemisk teraPi

Vad: i terapin undersöks 
gruppmedlemmarnas 
egenskaper och hur de 
fungerar ihop.
Passar dig som: vill för-
ändra ditt sätt att rela-
tera till och kommunice-
ra med andra.
Kostar: samma kostnad 
som vid familje- eller 
parterapi.
mer info: www.psykolo-
giguiden.se

familjeteraPi

Vad: Behandling av 
hela familjers problem, 
oftast är hela familjen 
samlad. 
Passar dig som: vill 
reda ut och förbättra re-
lationerna inom din 
familj.
Kostar: inom offentlig 
verksamhet enligt sjuk-
vårdstaxa. Privat 350 
– 1 000 kr.
mer info: www.sfft.se

encoUnterteraPi

Vad: Bedrivs i grupper om 
6–15 personer. känslor 
ska uttryckas direkt i ord 
eller handlingar, inga tolk-
ningar presenteras. 

Passar dig som: vill ha 
en stark känslomässig 
upplevelse och som vill ut-
vecklas.
Kostar: uppgift saknas.
mer info: www.alternativ-
medicin.se, www.psykolo-
giguiden.se

SySTEMISK PSyKOTErAPI

Galen på din man?
prova parterapi.

Bu
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s
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Gemensamt för dessa terapier är 
existentialismen: människan har 
möjligheten till fria val, vilket kan 
leda till ångest.  

För dig som söker en  
alternativ terapiform

Psykosyntes

Vad: ser människan som 
en helhet, bestående av 
kropp, själ, känslor och 
intellekt som styrs av vår 
vilja. man använder sig 
av samtal, teckning, rö-
relser och symboler. 

Passar dig som: vill 
förstå varför du beter 
dig som du gör och som 
vill nå din fulla potential.
Kostar: 400–650 kr för 
90–120 min.
mer info: www.psyko-
syntesforbundet.se

gestaltteraPi

Vad: de metoder som 
används är bland annat 
rollspel och återupple-
vande av tidigare hän-
delser. man understry-
ker betydelsen av att 
vara i nuet och fokuse-
rar på den »gestalt« 
som individen får i den 
aktuella situationen. 
Passar dig som: vill bli 
medveten om ditt bete-
ende.
Kostar: 700–1 000 kr/
timme.
mer info: www.gestal-
takademin.se

imago

Vad: Terapi som grun-
dar sig i att våra relatio-
ner påverkas av sår från 
barndomen. använder 
en speglingsteknik där 
man tränar på att lyssna 
aktivt på sin partner. 

Passar dig som: vill ta 
dig igenom förhållan-
dets olika faser. syftet 
är att hitta tillbaka till 
den kärlek man en gång 
upplevde.
Kostar: Ca 1 200 kr för 
90 min.
mer info: www.svenski-
mago.com, www.imago-
terapi.nu, www.imago-
terapi.se, www.getting- 
theloveyouwant.com

interPersonell 
teraPi

Vad: relativt ny terapi i 
sverige. Fokus läggs på 
konflikter och obearbe-
tad sorg. man ägnar 
ingen uppmärksamhet 
åt bakomliggande histo-
ria. Bra resultat vid be-
handling av bland 
annat depression och 
bulimi. 

Passar dig som: Önskar 
minska symptomen.
Kostar: i landstingens 
regi motsvarar kostna-
den högkostnadskortet, 
det vill säga ca 900 kr/
år. Privat ca 1 000 kr 
per gång (oftast högst 
16 gånger).
mer info: www.interper-
sonellpsykoterapi.se

existentiell 
teraPi

Vad: Fokuserar på exi- 
stentiella frågor. män-
niskan är ett resultat av 
arv och miljö. men hon 
skapar också sitt liv 
genom sina val och 
handlingar. 

Passar dig som: vill 
lära av erfarenheten, 
göra upp med dina 
gamla föreställningar 
om dig själv, och gå 
vidare i livet.
Kostar: ca 700–900 kr 
för 45–50 min.
mer info: www.sept.se

HUMAnISTISK PSyKOTErAPI
Hitta dig själv 
genom dans och 
rörelse.

Tre kvinnor 
testade tre metoder

Bu
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Har du gått 
i terapi?  

Diskutera på 
kattisoco.se
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Katarina, 38, gick i KBT: 

katarina blev chef över sina 
kollegor – och kände sig 
värdelös. med hjälp av kBT-
terapins hemläxor fick hon 
tillbaka självförtroendet igen.

 K atarIna har gått i 
kognitiv beteendeterapi, 
KBT, två gånger. Och båda 
gångerna har gett strålande 

resultat. Det hela började för tio år 
sedan. Katarina befordrades på jobbet 
och blev plötsligt chef över sina kolle-
gor, vilket visade sig mycket mer kom-
plicerat än hon trott.

Det hela resulterade i att hon tap-
pade självförtroendet och gick in i en 
depression.

Då fick Katarina rådet att testa KBT. 
En timmes samtal sex gånger på två 
månader. redan efter andra mötet fick 
Katarina tillbaka energin och självför-
troendet.

– jag kände enorm skillnad. I min 
värld var alla besvikna på mig och jag 
kände mig värdelös. Men terapeuten 
gav mig konkreta råd och handfast 
coachning som fick mig att ifrågasätta 
min syn på mig själv. Man blev hårt 
åtgången, och det var bra!

Mellan varje träff fick Katarina hem-
uppgifter. Hon tvingades konfrontera 
det som kändes läskigt och jobbigt, som 
att prata ut med sin chef. Därefter disku-
terade hon resultaten med terapeuten.

– jag kom fram till att mina problem 
faktiskt inte var så illa som jag före-
ställt mig, berättar Katarina. Att det 
inte var så svårt att konfrontera dem.

Situationen på Katarinas jobb löste 
sig till slut. Hennes roll omformades 
och någon annan fick ta över tjänsten 
som personalansvarig.

– Det var bra både för företaget och 
för mig. jag lärde känna mina begräns-
ningar, lade undan präktigheten och 
försökte att inte ta så mycket ansvar. 

Och jag blev faktiskt vd längre fram.
just de snabba resultaten inom KBT 

var något som föll Katarina i smaken.
– jag gillar inte att älta, utan vill gå 

rakt på sak. Men vill man grotta ner 
sig i sin barndom så kanske KBT inte 
är rätt väg. Man kan nog uppleva det 
som provocerande att det går så fort, 
att man driver fram stora beslut. Men 
det passade mig, det tvingade mig att ta 
ställning och göra det jag behövde göra 
för att må bra. 

»Jag tvingades konfrontera 
det läskiga«

1. Vilken terapiform passar mig bäst?
– utgå från ditt specifika problem, 
fråga runt och läs på. allt passar inte 
alla.

2. Hur hittar jag rätt person att prata 
ut med?
– Fråga din omgivning! utöver rekom-
mendationer söker många efter infor-
mation på internet. du kan till exem-
pel titta på vårdguiden.se eller Psyko-
logiguiden.se och hitta terapeuter den 
vägen.

3. Bör man alltid välja en legitimerad 
psykolog eller terapeut?
– legitimationen innebär en kvalitets-
säkring av verksamheten och är en 
trygghet. men det finns fantastiskt 
duktiga coacher likaväl som det finns 
terapeuter som inte är så bra. valet 
av terapeut, psykolog eller coach 
handlar mycket om personkemi och 
vad man behöver hjälp med.

4. Vad ska jag göra om jag är miss-
nöjd med min terapeut?
– om terapeuten eller psykologen 
gjort något fel kan du vända dig till 
socialstyrelsen eller Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd. men det finns 
ingen som kontrollerar dem som inte 
är legitimerade. i bästa fall kan man 
kontakta deras respektive yrkesfö- 
rening och klaga.

5. Finns det billig terapi?
– Ja, om man är lite ihärdig och letar 
kan man hitta både bra och billig 
hjälp. man kan till exempel få hjälp 
av studenter på olika terapiutbildning-
ar, som sabbatsbergs kognitiva utbild-
ning i stockholm. studenter kan 
besöka studenthälsan på sin skola, 
och på somliga arbetsplatser kan du 
få hjälp via Företagshälsovården. 
vissa fackföreningar och försäkrings-
förbund erbjuder dessutom försäkring-
ar som täcker besök hos psykolog.

FrågOr & SVAr  
OM TErAPI
PsyKologen  

PhiliP Weiss sVarar

5 

Så lång tid pågick terapin: Första 
gången 6 gånger under 2 månader. 
andra gången 4 gånger i 4 månader
Så mycket kostade det: ca 950 kr/tim

kaTarina FrEdén
Ålder: 38 år
Bor: värmdö
Familj: Gift samt två barn på 3 och 6 år
Gör: kommunikationsansvarig
Terapi: kBT
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» En del problem berodde 
på min barndom«

Ida, 28, provade samtal: 

ida levde i ett destruktivt förhållande och var olycklig. 
men efter ett års terapi fick hon kraft att bryta upp. 

– Det var inte så att min pojkvän 
sårade mig, men jag trivdes bara inte, 
berättar Ida. Samtidigt kunde jag inte 
ändra på något eller avsluta förhållan-
det – jag hade separationsångest. jag 
var inte lycklig. jag kände mig väldigt 
trött, var inte glad och drabbades av 
ångestattacker. jag trivdes inte med 
mig själv eller med några av mina part-
ners genom åren. Men jag visste inte 
varför.

För att komma tillrätta med ångesten 
åt Ida antidepressiva mediciner ett tag. 
De hjälpte inte, det blev till och med 
värre. 

– jag tänkte att det kunde bli bättre 
av att prata med någon. jag har alltid 
varit väldigt lyhörd för mina känslor 
och var nyfiken på varför jag kände 
som jag gjorde, så jag bestämde mig för 
att söka hjälp.

För tre år sedan gick Ida till en psy-
kolog med psykodynamisk inriktning, 

ida lindGrEn
Ålder: 28 år
Bor: karlshamn
Familj: singel
Gör: socialsekreterare
Terapi: samtalsterapi med psykodyna-
misk inriktning

den vanligaste typen av samtalsterapi i 
Sverige. De träffades en gång i veckan 
i 45 minuter under ett års tid. gemen-
samt sökte de svaren i Idas barndom.

– För att komma framåt måste man 
även titta bakåt, som min terapeut sa, 
berättar Ida. Vi tittade på min relation 
till mina föräldrar, hur jag levt mitt liv, 
vad jag gjort för val och vad de kan ha 
haft för betydelse.

Det var Ida som pratade mest medan 
psykologen fyllde i med frågor. Det 
handlade om att spegla det Ida sa sna-
rare än att ge konkreta råd. Det var 
först då som Ida upptäckte att hon inte 
var lycklig i sitt förhållande.

– Det var en jobbig insikt. Men det 
var först efter att jag lämnat min sambo 
som jag kunde börja jobba med mig 
själv.

Efter terapin mådde Ida mycket 
bättre. Hon blev färdig med sin utbild-
ning, fick ny energi, hon gick ner i vikt 

FrEUD – FÖrST UT 
MED PSyKOAnAlyS
Psykoanalys är en behandlingsform för 
psykisk ohälsa eller upplevda svårigheter 
som har med känslor, tankar eller beteen-
den att göra. ordet psykoterapi kommer 
av grekiskans psyche (själ) och therapeia 
(tjänst, vård, behandling). den förste att 
systematiskt använda metoden var den ös- 
terrikiske läkaren sigmund Freud under 
slutet av 1800-talet. 

Sigmund Freud
(1856 - 1936)

och träffade en ny man. även om Ida 
inte kom fram till någon konkret orsak 
till sina problem så fick hon många 
aha-upplevelser under sitt terapiår.

– Vi kom fram till att mina problem 
delvis har att göra med min barndom, 
berättar Ida. jag köpte kanske inte allt 
som psykologen sa, som att det skulle 
ha att göra med mina föräldrars skils-
mässa, men nu känner jag i alla fall till 
mina styrkor och svagheter. Syftet med 
terapin var för mig att lära känna mig 
själv bättre för att kunna hantera jobbiga 
situationer bättre, vilket jag gör idag. jag 
är rätt stolt över att kunna berätta att jag 
har tagit tag i mig själv. 

Så lång tid pågick  
terapin: 45 min 1 gång/vecka i 1 år
Så mycket kostade det: sjukvårdstaxa 
på 80 kr/gång, fram tills högkostnads-
kortet tog vid. sammanlagt ca 1 000 kr

Enligt sveriges Psykologförbund drabbas en av fem svenskar någon gång under livet av 
depression som kräver behandling. och mellan 20 och 40 procent av sveriges befolkning 
lider av någon form av psykisk ohälsa idag.

Så MångA Mår DålIgT20 –40%
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Christina
testade dansterapi
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TERAPIGUIDE

Christina hade ont i både 
kropp och själ. dansterapin 
blev hennes räddning. 

– Jag gav mig hän och 
det gav resultat.

 E
n gång I veckan i ett års tid 
gick Christina näslund till en 
källarlokal i Stockholm för att 
dansa loss med ett tiotal andra 

personer. Alla led de av olika typer 
av besvär, från psykiska problem till 
fysisk smärta.

– när man berättar om det här 
känner man sig urflummig, säger 
Christina. Det är helt obeskrivligt, man 
måste uppleva det för att förstå vad 
som händer. Det är som meditation. 
Man blundar, ger sig hän och släpper 
alla tankar.

Christina har tampats med smärta 
större delen av sitt liv. Framför allt 
fibromyalgi, men även ryggbesvär och 
artros. Smärtan begränsade Christinas 
liv och gjorde att hon stundtals slöt sig 
från omvärlden. rosenterapi, qigong, 
massage, vatten- och sjukgymnastik 
– hon prövade allt. Men inget hjälpte 
nämnvärt. Inte nog med det, Christina 
bar även på en inre smärta. Uppvuxen i 
ett alkoholisthem och som yngst av sju 
syskon hade hon aldrig känt sig älskad 
eller ens omtyckt.

– jag förträngde min barndom. Min-
nena hade legat och grott länge, vilket 
jag mådde kolossalt dåligt över, berät-
tar Christina.

Inte förrän hon närmade sig 60-års-
åldern fick Christina styrka nog att 
ta tag i sitt förflutna. Hon började gå 
hos en kurator som i sin tur rekom-
menderade henne att testa på danste-
rapi. Christina som alltid haft rytmen 
i blodet var inte sen att pröva. Och i 
och med att man inte skiljer på kropp 
och själ inom dansterapi passade det 
utmärkt för Christinas problem.

här låg fokus inte på samtalet 
mellan patient och terapeut. Sessio-
nerna bestod i stället av både avslapp-
ningsövningar, parövningar, fritt 
associerande måleri, kortare samtal 
och framför allt av fri dans till allt ifrån 
klassisk musik till trummor och latin-
ska rytmer. 

– Vissa dagar dansade man glatt och 
lätt, andra dagar jättesakta. Det var 
så nära sammankopplat till hur man 
kände sig för stunden. jag fick vara jag 
och jag tillät mig själv att känna det jag 
kände. 

– jag kan inte nog säga hur bra     
dansterapi är, och jag tycker att fler 
borde få möjlighet att gå. Men det 
passar inte alla. Man måste kunna ge 
sig hän. Det tar tid att lära sig, och det 

är först när man ger sig hän till fullo 
som det ger resultat.

resultatet för Christina blev att hon 
för första gången lärde sig att hantera 
sin smärta, både den yttre och den inre. 
Och när hon får ont i kroppen känner 
hon sig inte längre lika frustrerad.

– Då plockar jag fram musiken och 
jag hör terapeutens röst inom mig. Det 
tar inte bort smärtan helt men gör att 
jag kan slappna av och tänka på något 
annat.

Christina, 62, valde dansterapi: 

» Nu kan jag 
hantera min 
smärta«

Så lång tid pågick terapin: Ca 1,5 
tim, 1 gång/vecka i 1 år
Så mycket kostade det: sjukvårdstaxa 
på 70 kr/gång tills högkostnadsskyd-
det tog vid.

CHrisTina näslund  Ålder: 62 år
Bor: Tyresö  Familj: Gift samt 4 barn och 4 barnbarn   

Gör: sjukpensionär
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