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Vad vill du läsa om på  Din hälsa-sidorna? Mejla redaktionen på hemma@aftonbladet.se

”Jag är mer 
tolerant mot 

andra och det 
tror jag kommer 
från att jag blivit 
mer tolerant mot 

mig själv „

EXPERTEN

komma upp till ytan.
Hur går Rosenmetod-
en till, rent konkret?
– Klienten lägger sig 

på en brits i underkläder-

na. En filt täcker kroppen, 
bortsett från den del tera-
peuten arbetar med. Sedan 
rör man klienten där spän-
ningar finns, med en lätt 

hand, för att påminna om 
att de finns där. Men det är 
ingen samtalsterapi, vi går 
inte in i diskussioner. 

Passar det alla?

– Nej. Vi brukar säga 
att vi inte jobbar med la-
bila människor eller män-
niskor i kris, exempelvis 
efter ett dödsfall. Vi job-

bar med så kallade ”friska 
människor”, som tycker att 
livet är lite besvärligt och 
har spänningar och ont 
i kroppen.

Rosenterapeuten: ”Genom behandligen får du komma i                 kontakt med hur det var rent känslomässigt”

Adrienne Levy Berg är legitimerad sjukgym-
nast och legitimerad psykoterapeut vid Karo-
linska universitetssjukhuset i Huddinge. 

”Alla reagerar 
inte positivt
på beröring” 
Psykoterapeuten och sjuk-
gymnasten Adrienne Levy 
Berg  menar att det säkert 
finns aspekter i Rosenmetoden 
som kan vara gynnsamma för 
klientens välbefinnande. 
– Beröring har en positiv effekt, 
det finns mycket forskning som 
visar på det. Ämnet oxytocin, 
som är lugnande, frigörs exem-
pelvis vid  massage, säger hon 
och fortsätter:  
– Därmed inte sagt att alla rea-
gerar positivt på beröring, det 
är otroligt viktigt att ha i åtanke. 
Adrienne Levy Berg, som bland 
annat skrivit en avhandling om 
kroppspsyko-
terapi, understryker att forsk-
ning visat att det är mycket be-
tydelsefullt att en god relation 
skapas mellan terapeut och 
patient för att nå framgång i 
terapin. Detta gäller naturligtvis 
också Rosenmetoden. Hon 
tycker också att man bör känna 
till att  utbildningsnivån mellan 
olika metoder skiljer sig dras-
tiskt åt. Det finns mer kontroll 
inom verksamheter som bygger 
på legitimationsgrundade ut-
bildningar, till exempel psykote-
rapi och sjukgymnastik. 
– Vi sjukgymnaster som arbetar 
på Karolinska universitetssjuk-
huset arbetar evidensbaserat, 
utifrån vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. Flera av oss 
har också 
dubbel-
kompetens 
som sjuk-
gymnaster 
och legi-
timerade 
psykotera-
peuter.


