
Bilaga 3 

Kommentarer till vissa case 
Vissa av casen har, av sina terapeuter, kommenterats enligt följande: 

Knä 2 

Knä 3 

Klienten som sökte för knäartros uppgav under behandlingarna att hens största problem var panik- 

ångest, vilken försvann under behandlingsserien enligt klientens uppgift. Antalet behandlingar ska 

helst vara individuellt, annars kan man stanna mitt i läkningsprocessen, det kunde vara bättre 

resultat med några behandlingar till.  

Det kanske kan läggas till att vi studiens slut önskade flera klienter fortsätta, kunde detta också 

påverka deras svar? 

Knä 4 

Det hände mycket med NN under behandlingstiden. 

Innan behandlingarna hade hon svårt att gå på trappor p.g.a. knäartrosen. Det blev sakteliga bättre 

och bättre och efter ett halvt år kunde hon stå på stege och måla sitt hus. Hon var då 83 år! 

Ungefär mitt i behandlingsperioden var det ett litet uppehåll då NN blev inlagd på sjukhus för att 

bränna bort några polyper i tarmen. De två behandlingar efter denna operation fick jag hoppa över 

femurleden eftersom NN hade svårt att vända sig på bänken.  

Även psykologiskt har NN gått igenom en del under behandlingsperioden. En del icke-bearbetade 

känslor efter en skilsmässa för länge sedan kom till ytan igen och nu kunde NN arbeta med dem 

genom att skriva en fin och lång dikt, som hon även föreläste för mig.  

Knä 5 

Lumbago 1 

Lumbago 2 

Migrän 1 

Migrän 5 

NNs migrän är komplicerad. Den är delvis nedärvd, delvis orsakad hormonellt (uppstår vid mensen) 

och delvis sviter efter en bilolycka. NN känner själv vad som är vad. NN är en mycket stark och 

beundransvärd person. Trots att hon ibland är utslagen av migränanfall använder hon sin 'friska tid' 

till max och har organiserad livet så att hon bygger upp en bra karriär ändå. Ibland kunde jag tycka att 

hon tar på sig för många olika saker och mycket ansvar, men vem är jag att bedöma detta? 

Oftast pratade NN mycket under hela behandlingen och berättade om sina idéer m.m.  

 

 

 



 
 
 


