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Böcker om kognitivt psykoterapeutiskt arbete med långvarigt smärtdrabbade 
 
Pain Management Psychoterapy av Bruce Eimer och Art Freeman 1998 
 
Cognitive Therapy with Chronic Pain Patients av 
Carrie Winterowd Aron Beck och Daniel Gruener 2004 
 
Sedan jag skrev min uppsats om kognitiv psykoterapi för smärthantering 1999 
så har jag ett gott öga till litteratur kring fältet. 
 
Den bok som jag använde som främsta referens då, Pain Management 
Psychoterapy, Bruce Eimer och Art Freeman var mycket utförlig och hade en 
viss tyngdpunkt på psykologens roll och arbete med problemområdet. Den 
innehåller en mycket god genomgång av relevanta frågor, goda 
fallbeskrivningar och mycken god teori. Angränsande områden beskrivs 
ingående. En viktig del av boken tar upp testfrågor i smärtsammanhang. Det 
ingår arbetsblad och andra hjälpmedel. Boken har varit en verklig källa att ösa 
ur i arbetet med smärtdrabbade patienter. Den rekommenderas för alla som 
har intresse i området smärta och särskilt för psykologer.  
 
Förra året kom Cognitive Therapy with Chronic Pain Patients som ännu mer 
distinkt handlar om kognitivt arbete med långvarig smärta. Eftersom den är ny 
så tar jag upp den lite mer utförligt. 
 
Del ett tar upp smärtteori, kognitiv konceptualisering vid långvariga 
smärttillstånd, utredning och utvärdering av smärttillstånd. Struktur i kognitiv 
terapeutisk behandling av smärttillstånd beskrivs. 
 
Del två tar upp beteendeinterventioner, att hantera smärta, aktivitetsnivåer och 
att hjälpa pat. öka aktivitetsnivåerna på ett strukturerat sätt. Här ingår också 
avspänningsträning och distraktionstekniker. 
 
Del tre innehåller den mest omfattande delen nämligen kognitiva 
interventioner. 
Här resonerar författarna ingående kring att identifiera automatiska tankar 
rörande smärta, hur vi kan greppa dessa tankar och hur vi kan hjälpa patienter 
att modifiera dem. Författarna tar upp och beskriver hur problemlösande 
strategier kan användas. De beskriver och resonerar kring hur vi kan hjälpa 
patienter på ett kognitivt sätt med andra former av föreställningar som inre 
bilder mm som är vanligt i arbetet med smärtdrabbade. Författarna tar upp 
olika nivåer av automatiska tankar - scheman och hur dessa kan hanteras i 
smärtarbete.  
 



Del fyra behandlar medicinska aspekter på smärtvård, smärthantering och hur 
det kognitiva synsättet kan stödja det medicinska arbetet. Det handlar om 
stöd, följsamhet, motivation, förberedelse inför medicinska åtgärder mm. I 
denna del finns också viktiga delar om betydelsen av nätverk, familj, vänskap 
och livsstilsfrågor och hur de kan mötas och förstärkas med kognitiva metoder. 
Här behandlas också sekundära sjukdomsvinster och hur dessa kan hanteras. 
Arbetslivet, ekonomiska frågor och rättsliga frågor behandlas ur kognitiva 
aspekter. 
 
Del fem tar upp arbete med självförtroende och hur man som patient kan träna 
sig i att hävda sina egna gränser och hitta mer utrymme trots sin 
smärtsituation. Framförallt inriktar man sig på att visa på fungerande 
kommunikationsstilar och att hjälpa pat att träna i dem. 
 
Del sex behandlar läkemedel för patienter med långvarig smärta. Här ingår 
också resonemang kring beroendeproblematik. 
 
Del sju behandlar den nog så viktiga delen avslutning av terapin och livet efter. 
Här behandlas förberedelse för avslut, självhjälpsplanering och 
boostersessioner. 
 
 
Mina åsikter kring dessa båda böcker är att de är ett måste för den som 
arbetar med smärtproblematik. Båda böckerna är fylliga och tar upp i princip 
alla relevanta frågor som man som kognitiv terapeut kan ha när det gäller det 
svåra arbetet med människor som drabbats av långvarig svår smärta. Båda 
böckerna har ett brett grepp kring metodfrågor och presenterar utomordentliga 
fallbeskrivningar som stödjer den teoretiska grunden på ett mycket gott sätt. 
Det är spännande att se hur man greppar somatisk problematik från det 
kognitiva fältet och jag anser att båda böckerna är tillämpliga även på annan 
somatisk vård. 
 
Eimer, Freemans bok kan vara mer lämplig för psykologer som önskar 
tydligare genomgångar kring testverksamhet och psykometri. 
 
Winterowd, Beck och Grueners bok är ännu mer distinkt kognitiv men har 
också tydliga breda resonemang kring andra teoretiska inriktningar. 
Från början tyckte jag den var lite tunn men den mycket tydliga kognitiva 
inriktningen gör att den växer och idag föredrar jag denna bok. 
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