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kbt lär dig leva ditt liv

coacha dig själv till ett bättre liv där du får 
vara du. Bryt gamla och destruktiva mönster 
genom att träna och sätta upp rimliga mål. 
Utsätt dig för det du är rädd för och upptäck 
att du överlevde. var medvetet närvarande 
och förlåt dig själv oftare än du fördömer. 
lev enligt dina – inte andras – värderingar. 

allt dEtta är En dEl av kBt.
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i en röd liten stuga med vita knutar 
finns Giorgio Grossi. Där tar han och 
kollegorna på Stressmottagningen 
emot patienter som lider av ångest, 

stress, sömnproblem, utmattningssyn-
drom med flera diagnoser som är kopp-
lade till själen och hur vi väljer att leva 
våra liv.

Stressmottagningens lilla stuga av- 
viker från de andra huskomplexen  
som ligger där och tillsammans utgör  
Karolinska Institutet i Solna utanför 
Stockholm. Den känns varm och trygg 
och påminner mer om en saga av Astrid 
Lindgren än en sjukhusklinik.

Mitt ärende idag är att få kunskap om 
vad KBT (kognitiv beteendeterapi) är och 
hur det fungerar. Alla terapeuter som finns 
här arbetar enligt den metoden, och själv 
upplever jag att det finns många kopp-
lingar till KBT inom vården idag. 

förändra sitt sätt att tänka och agera
– KBT är en mängd olika tekniker  
som man använder för att förbättra  
människors hälsa, framför allt genom  
att förändra sitt sätt att tänka och  
agera, förklarar Giorgio som är fil dr i 
psykologi. Kognition handlar om tanke- 
processer och beteende är våra handling-
ar. Inom KBT kan man antingen utgå 
ifrån tankarna och påverka dem i rätt 
riktning så att man förändrar sitt bete-
ende, eller så tränar man på att förändra 
ett destruktivt beteende som på sikt påver-
kar och förändrar ens tankar i rätt  
riktning.

–  Det finns ingen absolut mall, menar 
Giorgio, huvudsaken är att patienten blir 
uppmärksam på hur hon påverkas av oli-
ka situationer och när det leder till ohälsa 
ska hon lära sig att bryta de negativa 
mönstren. 

stimuli och respons
Giorgio talar om stimuli och respons. 
Alltså någonting händer (kön till kassan 
på Ica är oändlig och du har bara 10  
minuter kvar på din lunchrast) och det 
påverkar dina tankar, dina känslor, ditt 
beteende och din fysiologi. T ex ”kan hon 
inte plocka upp sina varor lite snabbare...”. 
Tankar som gör dig upprörd – känslor.  
Så irriterad att du byter kö eller kanske 
till och med knuffar till gubben framför 

dig i kön – beteendet – som bidrar till 
att din puls går upp, du får hjärt- 
klappning m m – fysiologin. Alla kom-

ponenter påverkar varandra och det  
spelar ingen roll om det är tankarna, 
känslorna, beteendet eller fysiologin som 
startar processen. Det slutar oftast med 
att du försöker hitta korta vinster (t ex 
byter kö) när du egentligen borde ifråga-
sätta dina egna tankar och beteende och 
försöka ändra på det, för att må bra och 
få vinster på lång sikt.

– Det finns många exempel på den  
här typen av flyktbeteende, menar  
Giorgio, alltså när man söker korta  
vinster, korta kickar. Nikotin, alkohol, 
spelmissbruk, sexmissbruk och liknande 
är alla exempel på ”belöningar” som ger 
snabb tillfredsställelse för stunden, men 
är förödande för hälsan på lång sikt.

Utsätt dig för det du är rädd för
Tidiga succéer, när man arbetade med 
KBT på 60-talet, var att bota fobier av 
olika slag. Ormar, spindlar, flygrädsla, 
torgskräck m m. 

– Att utsätta sig för det man är rädd 
för, utan livlinor, är någonting som 
genomsyrar all KBT, menar Giorgio.  
När man hela tiden undviker det man är 
rädd för blir rädslan bara större, och 
det hämmar och för-
minskar möjligheten att 
leva fullt ut. Många blir 
helt isolerade och vågar till slut 
inte ens gå utanför dörren. Då 
handlar det om att stödja patien-
ten så att hon har modet att stå 
ut med en kortsiktig, men smärt-
sam, ångest för att sedan upp-

täcka att det inte var så farligt 
som hon trodde. 

Alla kan ha 
glädje av KBT. Det finns 

många olika former 
och du behöver 
inte vara ”sjuk” 
för att använda de  

tekniker om finns. 

–  Mycket av den coaching som erbjuds 
nu bygger på KBT och där handlar det  
mer om att bra kan bli bättre. Men när 
hälsan tar stryk, när man upplever att 
man tappar kontrollen, då ska man söka 
professionell hjälp, anser Giorgio.

KBT är ett målorienterat sätt att arbe-
ta. Patienten får bl a hemuppgifter som 
hon ska träna på helst varje dag. Hon har 
kvantitativa delmål som måste vara rim-
liga och ytterst finns ett övergripande mål. 
Säg att patienten har ätstörningar och vill 
gå ner i vikt. Det är hennes övergripande 
mål. Då kanske hennes träning går ut på 
att gå en promenad i skogen varje tisdag 
och torsdag, äta frukost varje dag samma 
tid, och njuta av en bulle eller chokladbit 

varje fredagskväll. Kvantitativa delmål 
som är möjliga att nå. För motivationens 
skull är det viktigt att patienten själv 
 sätter upp sina delmål, terapeuten kan 
självklart vägleda och råda.

den tredje vågens kBt
KBT har utvecklats och förfinats genom 
åren och nu talar man om den tredje 
vågens KBT där människans grund- 
läggande värderingar står i fokus.  
Man sätter fortfarande upp mål som tidi-
gare, men man är noga med att målen 
överensstämmer med patientens egna  
värderingar. Ofta är de inte så lätta att 
identifiera eftersom vi levt med en viss 
uppfattning i så många år, hela livet,  
och då har det kanske mest handlat om 
prestation och en önskan att duga i andras 
ögon. Vi har varit så fokuserade på att 
leva upp till andras förväntningar, helst 
överträffa dem,  att vi inte ser och förstår 
våra egna värderingar och behov.

– Den ”duktiga flickan” lär sig tidigt i 
familjen att om hon får bra betyg, städar 
sitt rum, håller tider etc så blir hon sedd 
och får sina föräldrars ”kärlek” genom 
beröm och ett slags godkännande. Det 
blir till ett beteende som hon behåller 
genom livet, och till slut tror hon 
att hennes värderingar är att 
vara duktig, pålitlig, lojal etc 
när det egentligen bara hand-
lar om att bli älskad.

den magiska frågan
– Men hur ska man veta om värderingen 
är min eller o-min? undrar Giorgio. Jag 
brukar säga till mina patienter ”Det här 
du gör, skulle du göra det även om du inte 
hade publik?” Det ger en bra indikation 
på om det du gör verkligen är för din egen 
skull, eller för hur du vill bli sedd av andra. 
Sedan har man säkert flera värderingar 
som ibland krockar med varandra. Då får 
man försöka kompromissa eller fundera 
ut vilken värdering som är den mest 
grundläggande.

I den tredje vågens KBT finns också 
influenser av det österländska sättet att 
tänka. Man talar om ”Mindfulness”  

Att utsätta sig för det man är 
rädd för, utan livlinor, är någonting som 

genomsyrar all KBT.

som påminner om zen–meditation och 
buddhismen. 

– Du ska vara medvetet närvarande, 
förklarar Giorgio. Du ska observera det 
som händer utan att värdera det du  
ser. När du äter, ät och njut fullt ut.  
När du träffar en annan människa, se 

– Du ska vara medvetet närvarande,
förklarar Giorgio. Du ska observera det som 

händer utan att värdera det du ser. 

henne och försök att se omvärlden ur 
hennes perspektiv. Vila i din upplevelse 
och grubbla inte på det som ska komma 
eller det som har varit. Var den du är  
och betrakta det du ser och upplever här  
och nu!

In gvo r Fa r I n ot t e
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stressmottagningen vid karolinska institutet
Stressmottagningen, som startade i januari 2000, samarbetar 
med forskarna på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms  
Universitet. här studeras diagnostik och sjukdomsmekanismer 
samt bedrivs behandling och rehabilitering av personer med 
stressrelaterade besvär. alla behandlingar utvärderas veten-
skapligt och kontinuerligt av de läkare, psykologer, psykotera-
peuter, beteendevetare, rehabiliteringskonsulter, sömnpedago-
ger, sjukgymnaster och akupunktör som finns vid mottagningen. 
hittills har ca 700 personer med stressrelaterade besvär fått 
professionell hjälp här. Chef för mottagningen är stresspsyko-
logen aleksander perski. 
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1. rubbad sömn
Vi laddar våra batterier när vi sover. de som 
lever ett stressigt liv, men sover gott om  
nätterna får återhämtning, och klarar sig ofta 
därför från att ”gå in i väggen”. många kvinnor, 
och även män, kan ligga vakna och älta vardags-
problem nätterna igenom, och då får man  
ingen god sömn. man är så mån om att ”ligga 
steget före”, alltså en slags förberedelse inför 
”allt” som ska hända nästa dag eller nästa 
vecka, att man går igenom med sig själv där i 
nattens mörker vad man ska säga och göra.

2. minnet sviker
ni vet när man upptäcker att man glömt nå-
gonting viktigt när man lämnade hemmet på 
morgonen och springer tillbaka. men när man 
står där i köket minns man inte vad det var man 
hade glömt... ännu otäckare är det när du  
sitter i bilen på motorvägen och plötsligt und-
rar vart du är på väg.

3. svårt att hålla koncentrationen
Som när du står på ica och språkar med  
grannen och upptäcker att du inte har hört ett 
ord av vad hon sagt... eller när du läser en  
spännande bok och kommer på dig själv med 
att du tänkte på tvätten som ska strykas de 
senaste två sidorna, och får därför läsa dem 
en gång till.

4. virrig
Se ”minnet sviker” och liknande omotiverade 
och oplanerade handlingar. t ex om du ska  
åka buss och vet vilken tid bussen går, men 
upptäcker när du lämnat bostaden att du inte 

vet var busshållplatsen är... ett annat exempel 
är när du häller mjölk i juicen i stället för i  
kaffet.

5. svårt att ta beslut
aftonbladet eller expressen? loka eller lättöl 
till lunchen? Ska jag ringa mamma nu eller  
senare? både små och stora beslut känns 
omöjliga att ta och det i sin tur gör att man  
känner sig inkompetent och då blir man ledsen 
för det också.

6. humöret i obalans
ett tidigt tecken är när du blir rasande över nå-
gonting som du aldrig tidigare blivit upprörd 
eller arg på, kanske bara skrattat lite över- 
seende åt. du får kortare stubin helt enkelt. 
dessutom blir du lättare kränkt och stött. du 
tolkar in kommentarer och skämt från andra och 
tar det personligt. du tror att det handlar om 
dig även om du kanske inte ens är inblandad. 

7. ständig oro
du är rädd för att göra fel, göra för lite, göra 
för mycket, inte duga och inte räcka till.  
du oroar dig även på natten och vill alltid  
ligga steget före. du oroar dig för det du sa och 
det du kommer att säga. du grubblar på  
ekonomin, jobbet, relationen, barnen, föräld-
rarna, rynkorna och omfånget på magen. du 
ger ingen plats för skratt och glädje i ditt liv, 
bara ansvar för allt och alla.

8. trött och seg
”Jag är så trött”. när du säger det flera gånger 
per dag är det dags att reflektera på varför.  

För många blir tröttheten också en orsak till 
att dra sig undan. du ringer inte till väninnan 
och går inte på den där tjejträffen. du orkar 
inte. till slut kan du bli helt isolerad från ett 
socialt liv och då har det gått långt. reagera 
och agera innan du hamnar där!

9. värk
kroppen gör ont. det kan vara allt från spända 
axlar till högt blodtryck. magen krånglar, ryg-
gen värker, huvudet dunkar och hjärtat klappar 
hårdare och snabbare än det ska. att leva med 
ständig värk påverkar också psyket och det är 
lätt att hamna i en negativ spiral. den här typen 
av smärta är oftast förknippad med din livs-
föring. Visst kan värktabletter hjälpa för  
stunden, men för att bli fri från smärtan krävs 
en förändring i hur du lever ditt liv.

10. slarvig med sin livsföring
när du hoppar över frukosten – varje dag –  
eller struntar i lunchen, alternativt slevar in den 
från diskbänken på fem minuter, då är du i risk-
zonen. det gäller även när du skippar prome-
naden eller duschen, flera dagar i sträck.  
när jobbet, både det du får betalt för och det 
du gör hemma, alltid går före ”din egen tid”.  
då är det dags att omprioritera. 

Giorgio är en omtyckt föredrags- 
hållare och ofta talar han om kvinnor 
och stress. om att en del till slut  
”går in i väggen” eller som man säger 
på fackspråk; drabbas av utmatt-
ningssyndrom. i publiken är det  
alltid många kvinnor som känner  
igen sig i typiska stressbeteenden, 
men hur vet man om du är i risk- 
zonen? innan man går in i väggen och 
lidandet tar över vardagen och livet?

– Ja det finns tidiga tecken som vi själva kan vara uppmärksamma på,  
menar Giorgio, och försöka förändra vårt beteende och våra tankar, innan  
det är för sent. 

och kvinnor som känner 
igen sig i de här tidiga 
tecknen, hur ska vi bryta 

trenden för att inte hamna i ut-
mattningsdepression? hur ska vi 
stoppa oss själva innan vi också 
stapplar in i ”väggen”?
– det finns en del saker man 
absolut kan göra, menar giorgio. 
Enkla förändringar i vardagen, som 
inte behöver ta så lång tid och som 
inte innebär att du måste förändra 
hela ditt liv. 

1.  ta en paus
Unna dig en paus på 15–20 minuter på 
förmiddagen och en på eftermiddagen.  
Gör någonting helt annat under en stund. 
Sitter du framför datorn i ditt 
jobb, lämna rummet och gå en 
liten promenad. Har du ett  
stillasittande jobb ska du röra på 
dig under pausen och har du ett hektiskt 
jobb där du springer omkring hela tiden 
ska du vila – kanske meditera – i en kvart. 
Återhämtning är viktigt! Om du bara kör 
på i 180 hela tiden, går kropp och själ på 
högtryck och till slut kraschar kroppen av 
sig själv – allt för att få en stunds vila.

2.  lunchen är okränkbar
Under lunchen ska du byta miljö – både 
mentalt och fysiskt! Det innebär att du 
inte snackar jobb under lunchen! Du ska 
avsätta minst 45 minuter och njuta av 
det du äter. Finns det möjlighet kan du 
ta en liten promenad ute i friska luften 
efter maten. Bra för matsmältningen och 
humöret. En god lunch, där du ger dig 
hän och njuter av varje tugga, kan bli din 
räddning!

3.  Gå igenom vardagsproblemen 
mitt på dagen

Vi har en tendens att älta alla problem när 
vi lagt huvudet på kudden och egentligen 
ska sova! Det är då tankarna kommer och 
vi förbereder oss för det som komma skall. 
Det är tabu om du vill må bra! Planera 
hellre in en stund på dagen, kanske en 
kvart innan du ”stämplar ut” och går hem 
från jobbet, då du går igenom samma typ 
av vardagsproblem som de du ältar när 
du ska sova. Om tankarna ändå kryper 
på dig när du lagt dig i sängen, ska du  
se dem i vitögat och be dem lämna dig 
omedelbart. Påminn dem om att de är  
välkomna i morgon när det finns tid avsatt 
för dem.

4.  Varva ner innan du går och 
 lägger dig
Gå inte direkt ifrån datorn till sängen! Se 
till att du varvar ner ett par timmar innan 
du går och lägger dig. Skapa en lugnande 
ritual, gör ingenting engagerande precis 
innan du går och lägger dig. Det är bra 
med motion, men gör ingen jogging- 

runda efter klockan 
nio på kvällen. En 
lugn promenad är 
okej, men ingenting 
fysiskt som ökar din 
puls och får adrena-
linet att rusa. Låt 

din hjärna gå ner 
i varv och njut 

av din vila.
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är dU i riskzonen?

nicorette microtab 
byter skepnad
till våren händer mycket nytt 
med det snabbverkande 
nikotinläkemedlet micro-
tab. Förpackningen byter 
färg från ljusblått till 
klarblått och kommer i 
storlekarna 20 st och 90 st, 
istället för som tidigare 30 st och 105 st. 
dessutom paketeras nicorette microtab i 
ett blister istället för doseringshjul. 

PEPcid dUo Ger eFFekt 
direkt oCh 12 timmar Framåt!
Frossat i den goda påskmaten med irriterande halsbränna som följd? Pepcid 
Duo är det enda preparatet mot halsbränna som verkar både direkt och hela 
12 timmar framåt

De syrabindande ämnena reagerar direkt med innehållet 
i matstrupen och i magsäcken när de kommer i kontakt med 
varandra. Det ger en lindrande effekt direkt.

H2-antagonist (famotidin) binds till H2-receptorerna 
och minskar produktionen av saltsyra. källa: SpC/Fass

ingen av oss människor är den andra lik. 
därför finns Vitamineral i hela fem olika 
varianter för olika behov och livs-si-
tuationer där en enda liten tablett 
står för hela dagsbehovet av vik-
tiga vitaminer, mineraler och 
antioxidanter. 

•  vitamineral aktiv
•  vitamineral 50+
• vitamineral kvinna 
•  vitamineral barn 
 (Pick & mix)
 •  vitamineral familj

välkommEn 
till nicorettes nya hemsida
i slutet av mars lanseras nicorettes nya 
hemsida med massor av bra tips för dig som 
vill ha hjälp att sluta röka. adressen är den-
samma som tidigare – www.nicorette.se

livostin 
introducerar ny sms tjänst

Pollenrapport till mobilen!
nu blir det möjligt att 
få en daglig pollenprognos 

direkt till 
mobilen. 
tjänsten är 
gratis 
och beställs 
enkelt 
på www.
livostin.se

Vitamineral – 
det personliga multivitamin- och 
mineraltillskottet
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