
                                                                                                 
 

 

 
Emotion regulation group therapy  

 
ERGT 

 

med professor Kim L. Gratz 
och hennes samarbetspartner docent Matthew T Tull 

 

Grundutbildning 
 

Plats: Centralhuset konferens - Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg 

 
Datum 2018-05-04 och 2018-05-07 – 2018-05-09 

 

Deltagare bör även räkna med ca två dagars arbetstid för inläsning av material innan 

kursstart – inläsningsuppgift sänds ut. Krav för deltagande är steg I KBT och vi ser gärna 
att de som söker har erfarenhet av ACT, DBT och/eller arbete med självskadepatienter, 

och ska ha verifierat uppdrag att arbeta med ERGT i anställningen.  

Då ERGT är en krävande behandling att genomföra behöver två behandlare skickas från 
varje mottagning (om det redan finns en ERGT-utbildad person vid mottagningen – då 
räcker det med att en person skickas, detta ska i så fall anges i anmälan i rutan under 

Valfri kommentar / önskemål / synpunkt). 

 
 

  Anmälan öppen t.o.m. 180415 registreras i: Regionkalendern  
 

För Västra Götalandsregionsanställda samt de som gått handledarutbildningen 180502-03 
bekostas utbildningen av stadsbidrag då det är obligatorisk närvaro som del av 

handledarutbildningen, för övriga deltagare – sökande som inte är VGR-anställda och som inte 
har gått handledarutbildningen 180502-03 debiteras 9.500:- 

Resa och logi får du vid behov själv/din arbetsplats/-givare boka och bekosta. 

Kaffe/te finns vid för- och eftermiddagspaus, lunch på egen bekostnad.  

 

 

Välkommen! 
 
 

                Frågor om kursinnehåll: Ulrica Bonde & Magnus Skog 
             och vid frågor om anmälan: Pethra Zollfrank 

 
Information om ERGT på följande sidor  

http://www.sodexomeetings.se/centralhuset/hitta-hit/
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/92CC28F4CD5C2CA3C12582390044C567?OpenDocument
mailto:Ulrica%20Bonde%20%3culrica.bonde@vgregion.se%3e
mailto:Magnus%20Skog%20%3cmagnus.skog@vgregion.se%3e
mailto:pethra.zollfrank@vgregion.se


                                                                          

 
 
 
 
Emotion Regulation Group Therapy  
 
För att öka tillgången på evidensbaserad behandling för självskadebeteende, utformade professor 
Kim L Gratz behandlingen ERGT under början av 2000-talet. ERGT är en gruppbehandling, som ges 2 
timmar per vecka under 16 veckor. Behandlingen är inriktad på att minska självskadebeteende och 
andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering. ERGT är en 
tilläggsbehandling, vilket innebär att den skall ges som ett tillägg till patientens ordinarie vård, vare 
sig den består i stödsamtal, psykiaterkontakt, case-management eller psykologisk behandling (dock 
ej Mentaliseringsbaserad terapi eller Dialektisk beteendeterapi eftersom dessa behandlingar också 
fokuserar på bl a självskadebeteende). ERGT har utvärderats i tre studier i USA, två randomiserade 
kontrollerade studier och en pilotstudie. Samtliga har visat på lovande resultat vad gäller minskning 
av självskadebeteende, impulsiva destruktiva beteenden, depression och ångest samt ökning av 
förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet.  
 
ERGT i Sverige  
 
I samband med Nationella Självskadeprojektet gjordes en nationell utvärdering av ERGT under 2013-
2014 på 14 mottagningar runt om i Sverige med reguljära patienter. Totalt inkluderades 96 kvinnor i 
studien.  
 
Resultaten från den svenska ERGT-studien visar på signifikant minskning av självskadebeteende och 
impulsiva destruktiva beteenden, samt signifikant ökning av känsloregleringsfärdigheter, resultat 
som håller sig även vid 6-månadersuppföljningen. En mediationsanalys (undersökning av vilken 
aspekt av behandlingen som kan ha påverkat utfallet) som gjorts på det insamlade materialet stärker 
den bakomliggande teorin om självskadebeteendets känsloreglerande funktion, då ökning av 
förmåga till känsloreglering var associerat med minskning av självskadebeteende.  
 
ERGT -mer än en gruppbehandling  
 
De flesta terapeuterna och patienterna som arbetat med ERGT har upplevt behandlingen som väldigt 
positiv, och relativt få patienter har hoppat av (ca 18 % avhopp). Behandlingen kan däremot 
upplevas relativt krävande för patienterna, med snabbt tempo och hemuppgifter varje vecka. 
Resultaten ser alltså lovande ut, och ERGT verkar vara en behandling som relativt lätt kan 
implementeras på en bredare front. Den kräver dock specifik grundkompetens hos behandlarna och 
ett aktivt arbete för att få patienterna att fullfölja behandlingen, bland annat genom att erbjuda sk 
”make-up” sessioner – vilket är ett extra behandlingstillfälle för varje gång patienten missat den 
ordinarie gruppbehandlingen. Således kan ERGT vara mer tidskrävande än de två timmar per vecka 
själva gruppbehandlingen hålls. Likaså behöver tid finnas för extra stöd med hemuppgifterna för de 
patienter som behöver det.  
 
 
Utbildningsnivå ERGT-terapeuter  
 
Det är nödvändigt ha två behandlare som kan göra ERGT vid varje mottagning. Därför vill vi att de 
mottagningar som är intresserade av att skicka medarbetare till den utbildningen anmäler två 
behandlare verksamma vid samma mottagning (såvida man inte redan har ERGT-utbildad personal 
vid sin mottagning).  
 
För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man i tillägg till erfarenhet från att ha arbetat 
med självskade- eller borderlinepatienter ha minst steg 1 KBT och grundläggande kunskaper om  



                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
inlärningsteori samt annan lämplig bakgrund är kompetens i Acceptance and Committment Therapy 
(ACT) eller Dialektisk beteendeterapi (DBT).  
Inför utbildningens start kommer ERGT-manualen och annan rekommenderad litteratur (artiklar, 
böcker) att behöva läsas. Denna litteratur kommer att examineras genom en hemtentamen som skall 
vara inlämnad före kursens start. Detta enbart för att se till att alla har grundläggande förkunskaper 
innan utbildningens start.  
 
 
Observera! 
Bekräftelse på: 
Uppdrag att arbeta med ERGT medtas vid utbildningstillfället om det inte efterfrågas tidigare av kursledningen 
 
Att göra: 
Inläsningsuppgift - deadline 180418 skickas till Ulrica Bonde 
 

mailto:Ulrica%20Bonde%20%3culrica.bonde@vgregion.se%3e

