
Specialistkurs i “Emotional Awareness and Expression Therapy 
vid funktionella somatiska syndrom” 

 

Syfte 

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter avseende bedömningen av 
funktionellt somatiska syndrom (vanligen Fibromyalgi, IBS och Kroniskt Trötthetssyndrom 
eller ME/CFS) och kroppssyndrom (DSM 5, somatic symptom disorder) och hur 
behandlingsprinciper från Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET) kan 
tillämpas i dessa patientgrupper. 

Bakgrund och beskrivning av EAET 

På senare tid har ett ökande antal studier av psykodynamisk korttidsterapi (STPP) på 
funktionellt somatiska syndrom (FSS) genomförts. Såväl EAET som Intensive Short Term 
Psychodynamic Treatment (ISTDP) räknas till psykodynamiska korttidsterapier och har det 
gemensamt att man i behandlingarna håller ett aktivt fokus på hur inre känslomässiga 
konflikter och undvikande av känslor kan vara relaterade till kroppsliga symptom. I tre 
metaanalyser och systematiska granskningar, en från 2009, en från 2020 och en av 2021, har 
STPP för funktionellt somatiska syndrom befunnits vara effektiv visavi både passiva och 
aktiva kontroller [1–3]. 

Även om EAET ingår under paraplybegreppet ”Korttidspsykodynamiska psykoterapier” 
använder man också principer från modern affektiv och smärtneurovetenskap, såsom 
”central sensitisering” och ”prediktiv kodning”, liksom teori och tekniker från andra 
känslofokuserade terapier men också exponeringsbaserade terapier [4,5].  

Behandlingsrationalen för EAET är att otrygghet, stressfyllda livshändelser och ohälsosamma 
sätt att hantera känslor bidrar till kroppsliga symptom genom förändringar i nervsystemets 
funktion. Genom att uppmuntra till att identifiera, reglera och uttrycka smärtsamma och 
känslor som undvikits, liksom genom att engagera sig i hälsosamma relationella beteenden, 
kan nervsystemet förändras och kroppsliga symtom minska [4–7]. 

Innehåll i kursen 

Moment I, Bakgrund och bedömning av funktionellt somatiska syndrom/diagnosen 
kroppssyndrom 

Momentet innefattar bakgrunden till diagnosen kroppssyndrom men också hur diagnosen 
kan fastställas med hjälp av semistrukterad intervju (Health Preoccupation Diagnostic 
Interview) och psykodynamisk teori (med vägledning Operationalized Psychydynamic 
Diagnosis OPD). Kursdeltagarna arbetar under detta moment främst med litteraturstudier 
och instuderingsfrågor. Momentet examineras skriftligt genom inlämning av hemtentamina i 
slutet av kursen. 

Moment II, Behandling med EAET 

Momentet fokuserar på behandlingsprinciperna för EAET, hur behandlingen är uppbyggd 
och strukturerad. I momentet får också lära sig att arbeta utifrån en svensk framtagen 



manual [8]. Momentet examineras skriftligt genom inlämning av hemtentamina i slutet av 
kursen. 

Moment III, Tillämpning av kunskaper från moment I och II 

I detta moment appliceras behandlingsprinciperna av EAET på ett flertal patientfall. 
Momentet använder sig av färdighetsträning, till vilken varje deltagare också har i uppgift att 
presentera en kort vinjett för ett patientfall från sin arbetsvardag. Momentet examineras dels 
skriftligt genom inlämning av hemtentamina, dels via aktivt deltagande vid 
färdighetsträning. 

Lärandemål 

För kursen finns flera olika lärandemål. Dessa avser områdena: 

Kunskap och förståelse 

• Demonstrerar en fördjupad förståelse för hur man kan bedöma vad som utgör 
funktionellt somatiska syndrom respektive kroppssyndrom [9–11].  

• Kan på avancerad nivå redogöra för centrala begrepp inom EAET som central 
sensitisering, känslomässig exponering, försvar etc . 

• Kan diskutera de styrkor och svagheter som föreligger avseende evidensen för EAET. 

Färdigheter och förmåga 

• Kan applicera behandlingsprinciper från EAET på ett flertal sinsemellan olika 
patientfall [8,12].  

• Kan genomföra en fullödig psykiatrisk bedömning av vad som utgör funktionellt 
somatiska syndrom/diagnosen kroppssyndrom.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• Kan värdera samhälleliga och individuella konsekvenser av att ha ett psykologiskt 
synsätt på funktionellt somatiska syndrom/kroppssyndrom [13,14]. 

• Kan identifiera och resonera kring etiska frågeställningar relaterade till 
psykologrollen vid funktionellt somatiska syndrom/kroppssyndrom. 

 

Förkunskaper och relevant verksamhet 

Kursen vänder sig till den som i sitt arbete möter patienter med funktionellt somatiska 
syndrom. Vanligen är detta i primärvården och specialiserade smärtkliniker även om 
patientgruppen förekommer i såväl socialpsykiatrin som psykiatrin. Såväl psykologer med 
grundläggande utbildning inom PDT och KBT kan delta. Vi välkomnar även andra 
legitimerad vårdpersonal som leg fysioterapeuter, leg psykoterapeuter, leg sjuksköterskor 
samt leg läkare att delta i kursen. 

 



Evidensbaserad psykologisk praktik 

Sammantaget bedöms kursen tillföra både fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i 
enlighet med evidensbaserad psykologisk praktik. I synnerhet så syftar kursen till att stärka 
psykologens expertis och öka förmågan och färdigheten att dels bedöma, dels behandla 
funktionellt somatiska syndrom med EAET. Kursen bidrar också till att sprida kunskap om 
psykologisk behandlingsmetod med god evidens, i det att sex stycken randomiserade studier 
har genomförts på EAET med gott resultat (se referenser nedan). I kursen ingår det dock att 
problematisera evidensen för EAET och ta fast på både svagheter och styrkor med de studier 
som ligger till grund för metoden. I kursen så värnas också klientfaktorer i den meningen att 
tid ägnas åt att psykologen får lära sig identifiera för vilken klient som EAET passar, inte bara 
utifrån klientens preferenser, utan också utifrån kända vetenskapliga faktorer relaterad till en 
framgångsrik genomgången EAET-behandling. 

Examination 

Utbildningen examineras av Robert Johansson, leg. psykolog, docent vid Stockholms 
universitet. Examinationen består av aktiv närvaro, samt skriftlig examination på 
kurslitteraturen genom en hemtentamen där kursens lärandemål examineras. 
  
För psykologer som deltar i kursen inom specialistordningen krävs utöver ovan nämnda krav 
en godkänd examination där deltagaren lägger upp en EAET inriktad behandlingsplan 
utifrån en klinisk vinjett av en patient med ett funktionellt somatiskt syndrom. 
 
Kursledare och lärare 

Kursledare är Daniel Maroti, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi och doktorand vid KI, 
samt Robert Johansson, leg psykolog och docent i psykologi vid Stockholms universitet. 
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