Att arbeta med relationella och existentiella teman i grupp
Vinjetter från Affektiva mottagningen och Unga vuxna Globen, samt Stadsmissionens
Terapicenter för unga
Simonetta Di Girolamo, leg. psykolog på Affektiva mottagningen, gruppledare för Kreativa
gruppen på affektiva och unga vuxna.
Erika Hilli, leg. fysioterapeut och psykoterapeut, gruppsykoterapeut, anställd på både
Affektiva och Unga vuxna mottagningen, utvecklat modellen för Existentiella
samtalsgruppen.
Petra Hohn, enhetschef för Affektiva mottagningen och Unga vuxna Globen, familj- och
nätverksterapeut.
Christina Lloyd, PhD, leg. psykoterapeut med relationell och gruppanalytisk inriktning,
spec. traumabehandling & existentiell hälsa, från Stadsmissionens Terapicenter för unga.
Oavsett psykiatrisk diagnos, ålder eller behandling, visar studier om common factors inom
olika psykoterapeutiska inriktningar på vikten av relationella faktorer i den terapeutiska
alliansen, samt på behovet av att inkludera aspekter såsom meningsskapande och
ömsesidighet. Av patienter definieras det ibland som ”att bli betraktad som en person eller en
människa” (Dunkan et al, 2010). Aktuell svensk forskning (Lloyd, 2018) bekräftar att det är
angeläget att inkludera relationella och existentiella perspektiv vid bedömning och behandling
av psykisk ohälsa hos unga vuxna – där upplevelsen av tillhörighet och mening i livet är två
viktiga skyddsfaktorer för en positiv ungdomsutveckling och utvecklingen av en
vuxenidentitet. Samlad forskning visar även att kreativa aktiviteter kan vara väl lämpade för
bearbetning av relationella och existentiella teman.
I ett gemensamt utforskande och reflekterande delar fyra terapeuter sina erfarenheter av att
arbeta med relationella och existentiella teman i gruppsamtal med personer med affektiv
problematik, unga vuxna respektive anhöriga. De utgår ifrån forskningsläget samt
förekomsten och gestaltningen av relationella och existentiella teman i gruppsykoterapier med
unga vuxna, en korttidsmodell (Christiansen & Hilli, 2016) för att arbeta med på förhand
bestämda existentiella teman, samt en kreativ verkstad och samtalsgrupper för anhöriga på en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Workshopen hålls på svenska och riktar sig till terapeuter och behandlare som vill öka sitt
utforskande och reflekterande kring existentiella teman i sitt arbete.

Working in groups with relational and existential themes
- Vignettes from the Affective reception and the Young Adults Globen, as well as the City
Mission’s Therapy Center for Young People
Regardless of psychiatric diagnosis, age or treatment, studies pertaining common factors in
various psychotherapeutic orientations show the importance of relational factors in the
therapeutic alliance, as well as the need to include aspects such as meaning-making and
reciprocity. By patients sometimes defined as "being regarded as a person or a human being"
(Dunkan et al., 2010). Recent Swedish research (Lloyd, 2018) confirms that it is important to
include relational and existential perspectives in the assessment and treatment of mental
illness in young adults – where the experience of belonging and meaning in life are two
important protective factors for a positive youth development and the development of an adult
identity. Multiple research also shows that creative activities can be well suited for the
processing of relational and existential themes.

In a mutual exploration and reflection, four therapists share their experiences of working with
relational and existential themes in groups with people with affective problems, young adults
and relatives respectively. They depart from the research filed and the presence and formation
of relational and existential themes in group psychotherapies with young adults, a short-term
model (Christiansen & Hilli, 2016) to work with pre-determined existential themes, as well as
a creative group and groups for relatives in a psychiatric outpatient clinic.
The workshop is held in Swedish and addresses therapists who want to increase their
exploration and reflection on existential themes in their work.

