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Meddelande från Amanda Duregård, Sara Johansson och Marie Wenger på 
magisterprogrammet i journalistik, Göteborgs universitet. 
 

Hej! 
 

Vet du någon som behandlats av en terapeut som saknar legitimation? 
 

Vi ägnar vårt ex-jobb åt att göra ett program för Sveriges Radio om terapeuter som saknar 
legitimation. Vi granskar olegitimerade terapeuter som på nätet erbjuder sig att behandla 
allvarliga psykiatriska diagnoser såsom depression och ätstörningar. Metoderna är allt från 
ostrukturerade samtal under en lång tidsperiod till neurolingvistisk programmering som ska 
fixa problemen på två, tre gånger. 
 

Dessa verksamheter strider inte mot någon lag, så länge terapeuterna inte utger sig för att 
vara legitimerade, eller uppenbarligen felbehandlar en patient. Däremot löper man som 
“kund” en stor risk, då en olegitimerad behandlare inte lyder under övriga 
patientsäkerhetslagar och dessutom saknar adekvat utbildning för de diagnoser de 
behandlar. Detta fenomen drabbar en av samhällets svagaste grupper. 
 

Nu behöver vi er hjälp. De resultat vi fått fram är graverande för såväl lagstiftare som 
enskilda utövare. Men då vi arbetar med journalistik är den mänskliga berättelsen 
överordnad. Det är svårt att komma i kontakt med människor som har erfarenhet av detta 
slags terapi. I ert arbete har troligtvis några av er mött människor som tidigare besökt privata, 
olegitimerade terapeuter. Kanske har ni haft någon tidigare klient som skulle kunna berätta 
om erfarenheter från den alternativa samtalssektorn. Framför allt är vi intresserade av fall där 
något har gått snett i behandlingen. 
 

Vi ber dig att kontakta oss om du känner till en sådan person. Om du kan hjälpa oss att 
komma i kontakt med någon som vill berätta, vore det en ovärderlig hjälp. Vi är också 
intresserade av dina egna synpunkter. Vill du inte bli intervjuad i programmet är vi ändå 
intresserade av informationen. 
 

Handledare för vårt arbete är Maria Jervelycke (radiolärare på JMG), Anna Jaktén (från 
Kaliber i SR) och Åsa Nicander (Sydsvenskan). Vi är i slutet av en tre år lång utbildning, och 
har alla erfarenhet från att hantera tunga ämnen journalistiskt, bland annat från Medierna i 
P1, Västnytt i SVT och P4 Sjuhärad. 
 

Vi tar tacksamt emot alla frågor och synpunkter till adressen: amandaduregard@gmail.com 
eller via telefon, se nummer nedan. 
 

Tack på förhand! 
 

Marie Wenger 0730-525706 
Sara Johansson 070-4035344 
Amanda Duregård 073-4046327 


