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Stort inflöde

Begränsade resurser 

Etisk stress och otillräcklighet

Manual/metod vs klinisk praktik

Flöden och flaskhalsar

Individinriktat vs populationsinriktat arbetssätt

Paxling bild??? Dyster bild…
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Klassisk problemlösning

Vem
är målgruppen?

Vad
göra? 

Varför
Önskat utfall?

Problemlösning utifrån målbild

Varför
Aktuell målbild?

Vad
göra? 

Vem
är mottagare? 
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Vad gör jag nu?

1. Diskuterade behov med kollegor

2. Gjorde mig mer synlig i verksamheten 

3. Sökte mönster i vad patienter ”satt fast i”

4. Förankrade idéer hos verksamhetschef 

Transdiagnostisk gruppbehandling

användbart tillgängligt hållbart
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TRANSDIAGNOSTISK

GRUPPBEHANDLING

DIGITALT STÖD

Kroppsradarn 
”på”

Ältar/Grubblar 

Jagar målen
Utan kompass

Håller undan 
tankar

Känner inte efter
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TD 
grupp

Ångest 

Oro

Vilsen

Stress

Smärta

Nedstämd

Användbart
Fokusera färdigheter som många har nytta av

Stärka

Sikta 

Se samband 

Spana 
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Ångesthjälpen

Transdiagnostisk behandling 

individuellt via internet med behandlarstöd 

eller i grupp med digitalt stöd 

1. Vilka upplevelser försöker jag undvika/undkomma? 

2. Vilka beteenden tar jag till för att slippa obehag? 

3. Vilka konsekvenser får de strategier jag använder?

4. Vad värdesätter jag och vilka är mina mål? 

5. Hur kan jag hantera hinder samt mina tankar och känslor?

6. Vad innebär medveten närvaro och hur kan den stärkas? 

7. Hur kan jag ta små steg mot sådant jag värdesätter?

8. Hur kan jag vidmakthålla beteenden som fungerar för mig?
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Tillägg av digitalt stöd

• Kortare förberedelsetid innan uppstart

• Förstärkt lärande via filmer, bilder, ljudfiler

• Möjliggör repetition för deltagare 

• Avlastar gruppledaren i struktur och teoriavsnitt
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Tillgängligt 
säkerställ flöden över tid

• Tydliggör och kommunicera behovet inom verksamheten

• Informera kollegor om innehåll och syfte

• Påminn kontinuerligt om önskan om nya deltagare

• Skapa tidsbesparande och tydliga rutiner

• Undvik intern konkurrens mellan olika typer av grupper

När…
• möter patienter i ett tidigare skede 

• variation i arbetsuppgifter

• mindre för remittent och utförare att hålla reda på

• utmanas och utvecklas som gruppledare

• tid frigörs till andra uppgifter

• får handledning och metodstöd under tiden

så mer hållbart
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Vad tänker ni om detta?

• Stor andel fullföljde hela behandlingen

• Grupper fylldes med deltagare året om

• Även de tveksamma vågade prova

• Få kom åter och sökte individuellt stöd

Vad tycker andra gruppledare?

• Samtliga upplever programmets innehåll som bra

• 7 av 12 skattar innehållet som mycket bra

• 8 av 12 upplever att det går mycket bra att arbeta 
med programmet i grupp 

• 10 av 12 ger samarbetet med Psykologpartners 
högsta betyg

Enkätstudie sept 2018
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TD-behandling & forskning

Nu-läget
§ Begränsat antal vetenskapliga studier (RCTs)
§ Stor spridning i effekter mellan olika TD-modeller

Lovande trender
§ Likvärdiga resultat när TD-behandling jämförs med 

diagnosspecifika behandlingar
§ Effekt även när TD-behandling erbjuds digitalt eller i grupp
§ Effekt på upplevd förbättrad livskvalité 

Förbättrad livskvalité 

Stärkt förståelse och förmåga att agera

Vågar säga ifrån. Vågar pröva nya saker. Vågar prata om 

mig själv till andra. Verktygen ger mig styrka att jobba 

vidare med vardagen. Har fått insikt vad som påverkar 

mig i livet. Att det inte är något fel på mig.

Mätt med Brunnsviken Quality of Life Inventory & med semistrukturerade intervjuer 

Examensuppsats inom psykoterapeutprogram, Pia Ek, 2017
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Lite läsning

q Hjalmarsson, E. (2013). Transdiagnostisk gruppbehandling 
inom specialistpsykiatrisk vård - en klinisk effektstudie. 
Uppsala Universitet. 

q Newby, McKinnon, Kuyken, Gilbody and Dalgleish. (2015). 
Systematic review and meta-analysis of transdiagnostic 
psychological treatments for anxiety and depressive 
disorders in adulthood. 

q Rudehill, Å. (2015). Internetbaserad KBT/ACT-behandling 
och dess effekt på oro och ångest: en effectiveness-studie. 
Stockholms Universitet. 

www.kbtonline.se
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Användbart

Tillgängligt

Hållbart
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Specialistkurs för psykologer 
Psykosocialt arbete i primärvården

kursstart 14 februari, Stockholm

h"p://www.psykologpartners.se/events/specialistkurs-psykologer-psykosocialt-arbete-
primarvarden-2/

Tack för mig!

maria.lalos@psykologpartners.se
090- 12 02 80

http://www.psykologpartners.se/events/specialistkurs-psykologer-psykosocialt-arbete-primarvarden-2/
mailto:maria.lalos@psykologpartners.se

