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Parterapi verkningsfullt för depression
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Det är glädjande att Socialstyrelsen nu förordar psykologisk behandling som primär
behandlingsinsats för ett flertal diagnostiserade fall av psykisk sjukdom av ovannämnd
karaktär.
I flertalet av dessa fall rekommenderas KBT som den mest framgångsrika
behandlingsmodellen.
Inom systemisk- familjeterapeutisk forskning finns ett stort antal meta-analyser som jämfört
behandlingsresultat av olika behandlingsmetoder (Hahlweg & Markman 1988, Jacobson &
Addis 1993, Dunn & Schwebel 1995, Gurman & Fraenkel 2002, Shadish & Baldvin 2003).
De metoder som är mest beforskade bygger på beteendeteori och psykodynamisk teori.
Genomgående beskrivs att ingen metod visat bättre resultat än någon annan.
Det finns omfattande forskning som belägger sambandet mellan parrelationer och fysisk och
psykisk hälsa (Gottman & Notarius 2000, Leff et al 2000, Kiecolt-Glaser & Newton 2001).
Det har också framkommit starka samband mellan depression och störda parrelationer (Leff et
al 2000, Kiecolt-Glaser & Newton 2001, Lundblad 2005). Att leva i en olycklig relation ökar
risken för att insjukna och gör det svårare att tillfriskna. Stöd i parrelationen kan dämpa
depressiva symtom (Barbato & Avanzo, 2006, Henken et al 2007).
Parterapi jämfört med individuell behandling har visat statistiskt signifikanta skillnader i form
av förbättrad äktenskaplig relation och symtomreduktion, speciellt för kvinnor som lever i en
konfliktfylld relation (Prince & Jacobsson 1995, Sexton et al. 2004, Sprenkle 2002, Asen
2002, Carr 2000b Lundblad 2005).
Några exempel: En studie av Leff m.fl. (2000) kan nämnas. Där jämfördes parterapi med
farmakologisk behandling vid depression hos individer som levde i en problemfylld relation.
Studien jämförde tre olika behandlingar: individuell behandling med kognitiv beteendeterapi
(KBT), farmakologisk behandling och parterapi. Patienterna lottades till de olika
behandlingarna. KBT-terapierna uteslöts tidigt ur studien då ett alltför stort antal (åtta av elva)
avbröt behandlingen. Patienter som fick parterapi visade större och hållbarare förbättringar än
de som fick antidepressiv medicin. Dessutom förbättrades parrelationen. Det konstaterades
också att parterapin fullföljdes i större utsträckning jämfört med dem som fått medicin
(parterapi 85%, farmaka 43%).
Ett annat exempel på värdet av parterapi vid depression utgör en randomiserad studie av
Dessaulles et al (2003). Parterapi jämfördes med medicinering som behandling för
deprimerade kvinnor. 12 av 18 par fullföljde behandlingen. De patienter som fick parterapi
förbättrades mer än de som fick psykofarmaka.
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Två genomgångar av depressionsbehandling med par- respektive familjeterapi har genoförts
av Cochran samarbetet. Dessa visade förbättrade relationer samt mindre depression.
Parterapi hade dock färre avbrutna behandlingar än medicinering (Barbato & Avanzo, 2006).
En svensk studie inom familjerådgivningen visar att behandling, minskar både depression och
ångestsymtom, samt förbättrade parrelationen (Lundblad 2005a och b).
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2004) konstaterar, i sin genomgång av
behandlingar vid depression, att behandlingar som har effekt omfattar 15-20
behandlingstimmar och kan ske individuellt, i par eller i grupp. Dessutom skriver de att ”När
relationsproblem förefaller centrala har interpersonell psykoterapi och parterapi
dokumenterad effekt. (S. 24). ”
Bipolär sjukdom
Pinsof och Wynne (1995) och Carr (2000b) redovisar studier som tar upp
familjeinterventioners goda effekt vid mano-depressivitet. Socialstyrelsen (IMS, 2006) skriver
att psykopedagogiska insatser till patient och närstående får fler patienter att följa ordinerad
medicinering, ökar kunskapen om sjukdomen hos patient och anhöriga och förhindrar återfall.
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