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INNLEDNING 
Behandling av traumer etter seksuelle overgrep 



Seksuelle overgrep og traumer 

Valg av behandling avhenger av skadevirkningene 
traumet eller traumene har hatt for den enkelte: 

• PTSD? 

• Kompleks PTSD? 

• Dissosiative lidelse? 

• Tilleggsproblemer? 

• Psykiatri – Somatikk?  

• Voksne - barn 



TRAUMER OG TRAUMATISERING 

 

Behandling av traumer etter seksuelle overgrep 



Traume 

• “sår”, “skade”, “shock”. 

 

• “psykisk traume”: introdusert af den tyske 
neurologen, Eulenberg (1878), som “den 
psykologiske påvirkningen af belastende 
hendelser” 

 



Seksuelle overgrep 

Definisjoner i straffeloven: 
• Seksuelle overgrep omfatter 
• seksuelt krenkende atferd, for eksempel verbale krenkelser, slibrigheter og 

blotting. 
• seksuell handling, for eksempel berøring og beføling. 
• seksuell omgang, blant annet samleie vaginalt/analt, samleielignende 

handlinger, masturbering og oral-genital kontakt. 
• Voldtekt er seksuell omgang tiltvunget ved vold, trusler eller utnyttelse av 

noens nedsatte evne til å motsette seg handlingen, permanent eller 
midlertidig (som ved rus). 

• Straffeloven inneholder også egne paragrafer om alder og utnyttelse av 
stilling/avhengighetsforhold. All seksuell omgang med barn under den 
seksuelle lavalder (16 år) er straffbar, med unntak av frivillig omgang 
mellom jevnaldrende ungdom 

                                                                                                                  (Sitat: lvh.no) 



 TRAUME-TYPE Tilfeldig Relasjonel 

Type I 

 Enkeltstående 

 Akutt trussel 

på liv  

 Uventet 

  Trafikk ulykker  
  Arbejdsrelaterte 

ulykker (politi, 
brannmænd) 

  Industri-ulykker 
  Kortvarige natur-

katastrofer 

 Kriminalitet, fysisk 
vold  

 Seksuelt eller fysisk 
overgrep 

 Bevæbnet røveri  

Type II 

 Gjentagne 

 Vedvarende 

 Uforutsigbar 

utvikling 

  

 Vedvarende 
naturkatastrofe 
(oversvømmelser) 

 Teknologiske 
katastrofer (gift-
lekasje) 

 Gjentagne 
seksuelle/fysiske 
overgrep  

 Ødeleggelse / tap av 
tilknytning 

 Emosjonel neglegt 
 Krig, tortur 
 Kidnapping, satt i 

fængsel 
 Vold i hjemmet 



Traume – Traumatisk hendelse  

 “Traume” og “traumatisk hendelse” brukes ofte 
synonymt i klinisk og vitenskabelig litteratur, men..  

 Hendelser er ikke i sig selv traumatiske, men kan 
være det med tanke på deres innvirkning på et 
bestemt individ  

 Ikke alle individer, som opplever en ekstremt stress-
fuld hendelse, blir “traumatisert” 

 “Traume” refererer til de individerne, som har 
utviklet en traume-relatert lidelse 

 



Interagerende faktorer,  
som medfører traumatisering 

 

1. Karakteristika ved hendelsen  

2. Karakteristika, som definerer individets integrative 
kapasitet 

      

     (van der Hart et al., 2006) 



Link mellom traumer og dissosiasjon 
(Carlson et al., 2012; Dalenberg et al., 2012) 

• Spesielt: 

• Seksuelle og fysiske overgrep i barndommen  

• Tidlig startalder for overgrepene 

• Lengre varighet av traumene 

• Involvering av foreldre i overgrep 

• Tilknytningsskade 

     (Vonderlin et al., 2018) 



Link mellom barnemishandling og 
helse 

• ACE-studien av 17 337 voksne: 
• Økt risiko for psykiske og fysiske sykdommer, rus, 

fedme, hjerte-kar sykdommer, mm 
• Redusert forventet levetid opp til 20 år 
• Påvirker hjernens utvikling, som medfører 

uhensiktsmessige mestringsstrategier, f.eks. rus, 
prostitusjon, selvskading, redusert egenomsorg 

• Innvirkning på livsstil, utdanning, inntekt som 
voksne 

     (Felitti et al., 1998) 
 



Traumepasienter har symptomer i stedet for minner 



Hvordan presenterer  
den traumatiserte pasienten seg?  

• Stemningsproblemer  

• Søvnproblemer 

• Selvdestruktiv atferd 

• Rus (bruk/misbruk) 

• Somatoforme lidelser eller konversjonssymptomer 

• Psykotiske symptomer (Schneider) 

• Relasjonelle problemer – symptomer på personlighetsforstyrrelser 

• Spiseproblemer/-forstyrrelse  

• Angstlidelser (panikk, fobier, tvang, generalisert angstlidelse)  

• Identitetsproblemer  

• Seksuelle problemer 

• Osv. 

 



Den 3-delte hjerne 
• Neocortex: ”Menneske-

hjernen”, kognisjon, 
logikk, analytisk, verbalt 
språk 

• Limbiske System: 
”Pattedyr-hjernen”, 
følelser og tilknyttning  

• Hjernestamme: ”Reptil-
hjernen”, impulser, 
instinkter, kropps-
fornemmelser 

• Amygdala: ”Røykvarsler” 

 

A 



Amygdala og traumer 

• Amygdala aktiveres let hos traumatiserte 
mennesker  

• Aktivering av amygdala hos traumatiserte kan 
medføre en «block» til cortex (evnen til 
refleksjon mangler)  

• Respons og aktivering fra de lavere deler av 
hjernen vil dominere (affekter, impulser, 
refleksive reaksjoner)  

 



Overlevelseshjernen 

• Limbiske system og hjernestamme har tatt over 

• Ingen modulasjon fra høyere kortikale 
hjerneområder 

 

• Rothschild (2000):  

• «Traume-overlevere er som biler uten bremser, 
og må lære andre måter enn å «lukke ned», bli 
nummen, eller dissosiere for å «bremse» arousal 
som er ute av kontroll». 
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Toleransevinduet  
(Ogden & Minton, 2000) 

 

• Toleransevinduet betyr den «sonen» av 
kroppslig aktivering som er optimal for den 
enkelte av oss, der vi klarer å være 
oppmerksom på andre, konsentrere oss og 
lære 

19 



Fare - Gjentatt fare - Uunngåelig fare 

1. Høyt nivå av frykt: forsøk på å kjempe eller flykte 
– fight / flight - forsøk på mobilisering for å 
overleve 

2. Iblandet protest: «Dette er feil!», «Dette kan ikke 
skje!»,  

3. Resignasjon: «Men det er ikke noe jeg kan gjøre 
med det», «Jeg er hjelpesløs!» 

4. Utmattelse: «Jeg har ikke energi til å kjempe 
imot eller bry meg lenger», «Jeg må bare 
forsvinne». 



Hypo- og hyper-arousal 

Hypoarousal  

• Depresjon, Håpløshet 

• Nummenhet 

• Tilbaketrekning, resignasjon 

• Utmattelse 

• Dissosiasjon 

• Submit – immobilize – 
freeze   

 

Hyperarousal  

• «Mani», Irritabilitet 

• Konsentrasjonsvansker  

• Sinne 

• Avhengig og uforsvarlig 
atferd 

• Tvangsmessig 
selvdestruktivitet 

• Fight – flight 

• Høy grad av frykt 



Følelser og kroppssensasjoner 
oppleves om faresignaler 

Fører til: 

1. Vedvarende affektive tilstander med angst, sinne, 
tristhet, depresjon;  

2. Kroppslige (somatiske) ubehag, smerte, tap av fysisk 
funksjon (f.eks. somatoforme plager, «paralyse», non-
epileptiforme kramper) 

3. Mangler grunnleggende selv-regulering (f.eks. spising, 
søvn-våken-syklus, egenomsorg) og manglende 
hemning av impulsivitet (risikoatferd, aggresjon, 
rusbruk), som medfører sekundære problemer                             
     (Courtois & Ford, 2013) 



PTSD OG KOMPLEKS PTSD 
Behandling av traumer etter seksuelle overgrep 



PTSD og dissosiasjon 

• PTSD diagnose inn i diagnosesystemene på 
70’tallet  

• Relatert til krigstraumer (Vietnam) 

• Deretter kom økt fokus på pasienter med ikke-
krigs-traumer, spesielt de med overgrep i 
barndommen 

• Debatten rundt dissosiasjon kom tidlig: 
traume- eller fantasibasert? 

• Har konsekvens for valg av behandling 
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Lanius et al., AJP, 2003 

Wife’s Brain Scan 



t 

 

 

 

 

Husband’s Brain Scan  

Lanius et al., American Journal of Psychiatry 2003 
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PTSD – Hyperaktivert, hyper-
emosjonell type 

• Etiologi: traumer senere i livet, mindre 
akkumulering 

• Traume-triggere: økt autonom aktivering 
(puls, kortisolnivå, hudkonduktivitet) 

• Psykoterapi: Eksponeringsterapi eller kognitiv 
bearbeidning etter kort stabilisering 

• Dokumentert effekt for behandling av PTSD: 
sertraline (Zoloft), paroxetine (Seroxat) 

 



PTSD: dissosiativ hypo-emosjonell 
subtype 

• Kroniske, alvorlige, gjentatte overgrep, barndom og 
voksen alder 

• Respons på traume-triggere: dissosiasjon, numme ut, 
redusert autonom aktivering, hjerneområder aktivert - 
som overkontrollerer affekt 

• Behov for faseorientert tilnærming, fokus på 
stabilisering, alliansebygging, håndtering av 
symptomer før eksplorering av 
traumeminner/modifisert eksponering 

• Ingen spesifikk medisin for dissosiasjon, evt. 
medikasjon for stabilisering av PTSD og annnen 
komorbiditet 
 



Komplekse traumer 

• Multiple typer traumer gjennom multiple utviklingsperioder  

• Eksponering over tid for totalitær kontroll,  

•         involverer gjentatte seksuelle, fysiske og emosjonelle  

•         overgrep og vold i hjemmet, tortur 

•   Uten fluktmulighet  

• Overgrep i barndommen                     
   

                                             (Herman, 1992, 1997) 



Kompleks PTSD –  
endringer på seks områder 
1. Vanskeligheter med å tolerere og regulere sterke 

følelser (sinne, sorg, skam, glede) 

2. Problemer med relasjoner til andre (tillit-mistillit, 
nærhet/avstand, selvhevdelse) 

3. Endringer / problemer med selvopplevelse («jeg er 
skitten, ødelagt, hjelpesløs..) 

4. Problemer med oppmerksomhet og bevissthet 
(hukommelse, konsentrasjon, dissosiasjon) 

5. Fysiske (kroppslige) symptomer (både psykosomatiske 
og «reelle» medisinske problemer) 

6. Eksistensielle problemer, knyttet til mening 
(tilværelsen oppleves ofte meningsløs og håpløs) 



Kompleks PTSD (Van der Kolk) 

”PTSD diagnosen fanger ikke opp innvirkningen av 
barndomstraumene på utviklingen: de komplekse 
forstyrrelsene av affektreguleringen, de skadede 
tilknytningsmønstrene, de hurtige skiftene mellom 
ulike emosjonelle tilstander, tap av forsøk på 
autonomitet, den aggressive atferden mot seg selv 
og andre, .. 



Van der Kolk, cont.. 

- tap av den kroppslige reguleringen av søvn, mat, og 
egenomsorg; de endrede oppfatningene av verden; 
forventning om nye overgrep og utnyttelse; de 
multiple somatiske problemene - fra mage-
tarmforstyrrelser til hodepine; den tilsynelatende 
manglende oppmerksomheten mtp nye farer som 
fører til risikoatferd; selvhatet og selvanklagene og 
de kroniske følelsene av utilstrekkelighet». 



ICD-10 og ICD-11 PTSD og Kompleks 
PTSD 

 

For både PTSD og CPTSD:  

 

0. Traume-kriteriet 

 

I. Gjenopplevelses-symptomer (mareritt, flashbacks, 
emosjonel reaktivitet) 

II. Unngåelses-symptomer (av indre og ytre traume-påminnere) 

III. Hyper-arousal symptomer, opplevelse av fare (økt 
vaktsomhet 



ICD-11 Kompleks PTSD-kriterier 
 

• Traume-kriteriet pluss de tre kjerne-kriteriene 
for PTSD,  

• samt tre kriterier i tillegg: 

• 4) Affekt-dysregulering (hyper-aktivering og 
hypo-aktivering)  

• 5) Forstyrrelse i selv-opplevelse / Negativ selv-
oppfatning  

• 6) Forstyrrelse i relasjoner 



K-PTSD vs. PTSD? 

Hovedforskjeller:  

Manglende opplevelse av et sammenhengende 
selv 

Tilknytningsproblemer 

Manglende opplevelse av sikkerhet, trygghet, tillit 
og selvverd 

Tendens til reviktimisering (akkumulasjon av 
traumer)  

     (Herman, 1997; van der Kolk & Courtois, 2005) 

 

 



DISSOSIASJON OG DISSOSIATIVE 
LIDELSER 

Behandling av traumer etter seksuelle overgrep 



Definition - Dissosiasjon  

dis + sociatio:  

Det motsatte av “forbindelse”  

(union) - association 

 

Å ‘skille noe’ –  

eller at ‘noe er atskilt’ 

 

 



DSM-5 og ICD-10 

• Forstyrrelse av eller diskontinuitet i den normale 
integreringen av bevissthet, hukommelse, 
identitet, følelser, persepsjon, 
kroppsrepresentasjon, motorisk kontroll og 
atferd.”  

    (American Psychiatric Association [APA], 2013).  

• Individer med dissosiative lidelser har svekket 
evne til målrettet å kontrollere oppmerksomhet 
mtp hukommelse, sensasjoner, og bevegelser 
(World Health Organization [WHO], 1992).  



Hva er dissosiasjon? – «å koble ut» 
• Forstyrrelse av 
• Bevissthet – (transetilstander, ikke-epileptiske anfall) 
• Hukommelse – (vansker med autobiografisk 

hukommelse: dissosiativ amnesi) 
• Oppmerksomhet mtp egen kropp eller seg selv 

(depersonalisering: nummen, se seg selv fra utsiden) 
• Oppmerksomhet mtp omgivelser (derealisering: ser 

verden som i tåke, kjente mennesker og omgivelser 
virker ukjente, tunnell-syn) 

• Identitet – (forvirring rundt egen identitet; diskrete og 
ikke-samsvarende atferds-tilstander, med veksling 
mellom «identiteter» 

  (Brand & Loewenstein, 2010; APA, 2013) 
 



Dissosiative symptomer og lidelser 

• Involverer et bredt spektrum av symptomer 
• Manifesterer seg både mentalt og i kroppen 
• Psykoforme:  

– Amnesi og identitetsveksling,  
– depersonalisering og derealisering 

• Somatoforme:  
– Dissosiative kramper – evt. referert til som 

dissosiative, psykogene, ikke-epileptiske kramper 
(PNES);  

– non-organiske paralyser,  
– tap av sensasjoner                    (Nijenhuis, 2001). 

 



Klinisk relevans av dissosiasjon og 
dissosiative lidelser 

I. Høy prevalens av DDs i kliniske utvalg: 4-29%  
•   (Foote et al., 2006; Gast et al., 2001; Ginzburg et al., 2010; Şar, 2011) 

I. Vanlig i de fleste psykiatriske diagnosene  
•      (ISSTD, 2011; Lyssenko et al., 2018) 

I. Høyere lidelsestrykk (Foote et al, 2008; Johnson et al., 2006; Lanius, 

et al., 2012; Mueller-Pfeiffer et al., 2012; Weberman et al., 2016)  

II. Vanskeliggjør psykoterapi av traume-relaterte 
mentale lidelser, inkl. høy drop-out rate (Kleindienst 

et al., 2011, 2016; Michelson et al., 1998; Rufer et al., 2006; Spitzer et al., 2007; Wolf et al., 2016) 

 



Changes in Outcome Measures for 

Subgroups 
 

          CDD subgroup 
 
          Non-CDD subgroup 

   Error bars represent the 95% CI 



Litt historie… 

–45 



Jean-Martin Charcot –  
tirsdagsforelesninger på Salpêtrière 

–46 



Freuds «Studien über Hysterie» 
• Konkluderer med at årsaken til hysteri er traumatiske minner relatert til seksuelle 

overgrep 

• Beskriver at disse traumatiske minnene lever som sekundære eksistenser i selvet. Kalte 
det «dobbelt bevissthed» 

• Om behandling: ”Each individual hysterical symptom immediately and permanently 
disappeared when we had succeeded in bringing clearly to light the memory of the 
event by which it was provoked and in arousing its accompanying affect, and when the 
patient had described that event in the greatest possible detail and put the affect into 
words. Recollection without affect almost invariably produces no result” 

• Boken ble ikke godt mottatt i fagmiljøene 

• Freud trakk senere konklusjonene sine tilbake  

     (lysbilde utlånt av A. Jervell, Modum Bad) 



«Hysteri» 

–48 



Pierre Janet (1859-1947) 
• Fransk filosof og psykiater.  

• Student av Charcot, samtidig med Freud 

• Konkluderte også med, at hysteri hang sammen med traumatiske 
minner 

• Brukte begrepet ”dissosiasjon”, hvor Freud brute ”dobbelt bevissthet” 

• ”Hysterical symptoms are due to subconscious fixed ideas that have 
been isolated and usually forgotten. Split off from consciousness – 
”dissociated” – they embody painful experiences, but become 
autonomous  by virtue of their segregation from the main stream of 
consciousness” 

 (Skrevet i 1892, fire år før Freud presenterte omtrent den samme 
opdagelsen) 

• Meget produktiv, skrev omtrent lige mye som Freud. Imidlertid blev 
lite publisert på engelsk.                              (utlånt av A. Jervell, Modum Bad) 

–49 



Traume-dissosiasjon link 
• Traume-dissosiasjons link  
•         (Carlson et al., 2012; Dalenberg et al., 2012) 

• Støtte til kausal link mellom traumer og 
dissosiasjon  

•         (see reviews by Carlson et al., 2012; Dalenberg et al., 2012) 

• Spesielt seksuelle og fysiske overgrep i barndom, 
tilknyttnings- traume, medisinsk traumatisering, 
tidlig startalder, lengre varighet 

•         (Diseth & Christie, 2005; Draijer & Langeland, 1999; Liotti, 2009; Ogawa et al., 1997; Vonderlin et al., 
2018) 

• Mest alvorlige: dissosiativ identitetslidelse (DID)  
• Barnemishandling hos DD-pasienter: 80-95% (Brand et 

al., 2009; Dalenberg et al., 2012; Putnam et al., 1986) 

 
 

 



 

Dissosiative lidelser og barnemishandling 

 
 

• Dissosiativ identitetslidelse (DID) er assosiert med 
høyere frekvens av overgrep i barndommen enn 
noen annen diagnostisk gruppe: 80-95%  

• Kompleks posttraumatisk utviklingslidelse (Putnam, 
1986) 

 (Brand et al., 2009; Carlson et al., 2012; Dalenberg et al., 2012; 
 Putnam et al., 1986; Spiegel et al., 2011) 

 

 
 

 



Hvordan overleve  
overveldende reaksjoner 

• Konversjon eller dissosiative responser skjer, når 
ens emosjonelle spending blir overveldende og 
må undertrykkes, eller vises somatisk 

• «La belle indiference» – tilsynelatende 
likegyldighet 

• Man «skrur av følelserne» gjennom 
overmodulering:  

• Ikke tilgang til andre indre sensasjoner og / eller 
bevissthet om eksterne stimuli 

     (van der Hart, 2006) 



 
Peritraumatisk dissosiasjon 

 

• Dissosiative symptomer under og etter en potensielt 
traumatiserende hendelse samt andre 
peritraumatiske symptomer (for eksempel endringer 
i bevissthed) er høyt korrelert med utvikling av 
traume-relaterte lidelser  



Dissosiasjon 

 

 

The escape when there is no escape 

Fluktveien når ikke det finnes noen fluktvei 



Traumer og dissosiasjon 

• Bessel van der Kolk: «Skal du virkelig forstå 
traumer er du nødt til at forstå dissociation!» 

• Der er økende grad af konsensus om, at 
dissosiative lidelser kan forstås i sammenheng 
med svært alvorlig traumatisering, fra svært tidlig 
alder 

• Teorien om strukturell dissosiasjon av 
personligheten (van der Hart, 2006) forstår 
dissosiasjon som den grunnleggende 
problematikk ved alle traumerelaterte lidelser 



Handlings-systemer 

To overordnede: 

1) Hverdagens funksjoner: sosial involvering, 
tilknytning, omsorg, undersøkelse, 
lek/kreativitet, seksualitet, energi-fordeling 

2) Forsvar: flukt, kamp, frys, underkastelse, 
kollaps, tilknytningsrop/angst for tap av 
tilknytning 

      (van der Hart, 2006) 



”Del som fungerer i hverdagen” 

• Handlingssystemer: 
• Utforskning, undersøkelse 
• Fordele energi (spise, sove..) 
• Tilknytning (i voksen alder) 
• Sosial evne 
• Seksualitet, få barn 
• Omsorg til andre, incl. barn 

 
• OBS: noen deler som bærer på traumeminnene 

kan ha overtatt funksjon i hverdagen… 



”Del som bærer på traumeminnene” 

• Handlingssystemer: 

• Økt vaktsomhet, beredskap 

• Flukt 

• Frys 

• Kamp 
Underkastelse 

• Rekonvalescens 

• ’Separation cry’, tilknyttning i tidlig alder 

 



Primær Strukturel Dissosiasjon av personligheten:  

Enkel PTSD 
 

ANP: Handlingssystemer 
relatert til dagliglivet 

EP: Forsvar 
Frys, flukt 

        Nijenhuis, Van der Hart, & Steele ( 2001) 

     PERSONLIGHET 



Traumehistorie  
og grad av dissosiasjon 

 

• Ved økende grad av traumatisering: økende grad av 
fragmentering av selvet 

• Følger iboende psykobiologiske eller motivasjons- 
systemer –  

• Her kan «feilen» - oppdeling i personligheten skje 
ved store belastninger, som individet ikke klarer å 
integrere  



Sekundær strukturell dissosiasjon av personligheten:  

Kompleks PTSD, BPD, DESNOS, DDNOS 
 

ANP: Handlingssystemer  
relatert til hverdagen 

EP: Forsvar  
Frys 

EP: Forsvar 
Kamp, angrep 

EP: Forsvar 
Underkastelse 

            Nijenhuis, Van der Hart, & Steele ( 2001) 

     PERSONLIGHET 



Utvikling av ulike jeg-tilstander – «identiteter» 

• «Når omfattende og smertefulle 
påkjenninger varer over tid, kan 
dissosiasjon bli en form for 
tilpasning til det uløselige 
dilemmaet mellom behovet for 
tilknytning og behovet for å 
beskytte seg mot fare. Løsningen 
kan bli å splitte vekk deler av jeg-
et, som alternative måter å være i 
verden på, måter for å unngå å 
være til stede.»   
   (Benum, 2006) 

 



Tertiær strukturell dissosiasjon av personligheten: 

Dissosiativ identitetslidelse (DID) 
 

ANP:  
Omsorg 
Foreldre 
 

EP 
Kamp 

EP: Underkastelse 

                                          Nijenhuis, Van der Hart, & Steele ( 2001) 

               PERSONLIGHET 

ANP:  
Jobb 

ANP: 
Sosial 

EP  
Frys 

EP 

EP 

 EPP 

                   Flere dele er nødvendige for overlevelse, både forsvar og ressourcer            



«Dag- og natt- barnet» 

«Uten å vite om det,  

gjorde jeg alt for å holde mine to verdener atskilt.  

Uten noen gang å vite hvorfor,  

forsikret jeg meg om  

– når overhodet det var mulig –  

at ingenting passerte  

mellom oppdelingen jeg hadde skapt  

mellom dag- og natt– barnet i meg»  

(Van Debur, 2004) 



“Jeg vet jeg er een - men føler meg som fler…” 

• Dissosierte ”identiteter”, ”selv-tilstander”, ”deler 
af personligheden”  

• Hver har sin oppfattelse av seg selv, andre og 
omgivelsene, og agenda 

• Veksling mellom deler inkluderer skift i atferd, 
sansefornemmelser, persepsjon, minner, 
kroppsfunksjoner, selvbiografisk oppfatning 

 

 



De traumebærende deler oppleves ofte 
som “ikke meg” – oppleves som: 

• Overveldende affekter: desperasjon, 
fortvivelse, håpløshet, hjelpesløshet, sinne 

• Konstant forventning om fare: økt 
vaktsomhed, mistillit, angst, “posttraumatisk 
paranoia” 

• Kroppslige fornemmelser: følelsesløshet, 
svimmelhet, spendinger, kvalme, pustevansker
      (Fisher, 2010) 



Deler av personligheten fortsetter å være 
“på vakt” 
 

•  Ved eksponering for noe som minner om 
traumet aktiveres en forsvarsreaksjon, og 
funksjonen endrer seg fra å respondere til 
en virkelig fare til en “antatt” fare 

•  Det som opprinnelig var et nødvendig 
forsvar mot en virkelig fare, ble en 
vedvarende, ikke-hensiktsmessig respons 
på påstått trussel 

   (Ogden, Minton & Pain, 2006) 



Psykoforme dissosiative symptomer 

• Amnesi 

• Depersonalisering 

• Derealisering 

• Identitetsforvirring 

• Identitetsveksling 



Schneiderianske symptomer 
- ikke ualmindelige hos dissosiative pasienter 

• Stemmer, som kommenterer, diskuterer, 
gråter 

• Påførte følelser, impulser, atferd 

• Tanke-fradrag eller påføring 

• Hallusinasjoner (traume-relaterte) 

• Vrangforestillinger (traume-relaterte) 

• Følelse av at kroppen er kontrollert av en 
annen 



Somatoforme dissosiative symptomer 

• Fysiske plager uten fysiologisk («medisinsk») 
årsak  

• Skjelving, smerter, uforklarlige fornemmelser 
• Besvimelsesanfall eller epilepsilignende anfall 
• Opplevelse av å ikke kjenne deler av kroppen, 

eller ikke kjenne smerte 
• Lammelser 
• Forandringer i sanseopplevelser (blindhet, 

dobbeltsyn, m.m.) 
• Problemer med fysiske handlinger (f.eks. synke) 
• Urologiske / gynekologiske plager 



Somatoform dissosiasjon:  
I kroppen  

o “Noen ganger kan jeg ikke snakke, eller jeg kan 
bare hviske.” 

o “Noen ganger kan jeg ikke kjenne smerte.” 

o “Noen ganger har jeg kramper, som man ikke 
finner nogen medisinsk forklaring på. 

o “Noen ganger kan jeg ikke bevege beina 
mine.”  

      (Nijenhuis et al., 1996) 



Hodepine 

• Hodepine, sekundært til DID, er typisk og til 
stede som et resultat av “deler” som har blitt 
aktivert (trigget frem) i en situasjon der annet 
uttrykk ikke har vært eller er mulig.  

• Personen opplever den vanligvis annerledes 
enn andre typer hodepine: som trykkende 
hodepine som kommer og går, noen ganger 
meget plutselig og kortvarig.  

• Er mer forbigående enn andre typer hodepine.  



ICD-10 dissosiative lidelser (WHO, 1992) 

• F44.0 Dissociativ amnesi 

• F44.1 Dissociativ fugue 

• F44.3 Dissociative trance- og besættelsestilstande 

• F44.4 Dissociative motoriske forstyrrelser 

• F44.5 Dissociative krampetilstander 

• F44.6 Dissociative sanseforstyrrelser 

• F44.7 Blandede dissociative tilstander 

• F44.8 Andre specifiserede tilstande, herunder:  
• F44.80 Gansers syndrom, F44.81 Multippel personlighed, F44.82 Forbigående dissociativ 

tilstand, F44.88 Annen specifiseret dissociativ tilstand 

• F44.9 Uspecifisered dissociativ lidelse 

•    (F48.1 Depersonaliserings-derealiseringssyndrom) 

 

 

 



Dissosiativ identitetslidelse - 
beskrivelse 

• F44.81 Multippel personlighetsforstyrrelse: «Lidelsen er en 
identitetslidelse, heller enn en personlighetsforstyrrelse, 
karakterisert av to eller flere separate dissosierte selvtilstander. 
Identitetslidelsen involverer en markert svekket helhet i 
selvopplevelsen og opplevelsen av kontroll over egen atferd, 
sammenfallende med relaterte forandringer i affekt, atferd, 
bevissthet, hukommelse, persepsjon, kognisjon og/eller 
sensorimotorisk fungering. Videre oppstår det gjentatt amnesi for 
dagligdagse hendelser i nåtid, viktig informasjon, og/eller 
traumatiske hendelser fra fortid, som ikke lar seg forklare av vanlig 
glemsomhet. Tatt i betraktning av denne beskrivelsen, kan 
formuleringen i ICD 10 være noe misvisende, da det ikke er tilfelle 
med flere personligheter i samme person, men heller separate 
selvtilstander, med det tilhørende symptombildet beskrevet 
ovenfor.» 



DIAGNOSEN - BASIS FOR VALG AV 
BEHANDLING 

Behandling av traumer etter seksuelle overgrep 



Valg av behandling av traumer etter 
seksuelle overgrep 

Avhenger av skadevirkningene traumet eller 
traumene har hatt for den enkelte: 

• PTSD? 

• Kompleks PTSD? 

• Dissosiative lidelse? 

• Tilleggsproblemer? Ko-morbiditet? 

• Psykiatri og Somatikk  



Traumer  

• Voksne (N = 1414) behandlet på en Alna DPS, 
Oslo, 2006: 
– Fysiske overgrep: 28-41%  

– Seksuelle overgrep: 22-35%  

– Fysiske og/eller seksuelle overgrep i barndom: 26-
47%  

    (Fosse & Dersyd, 2007) 

 

• Multi-viktimisering – flere former for overgrep  

 



Hvilke diagnoser fikk pasienter (n = 1414) på 
Alna DPS i 2006? (Fosse og Dersyd, 2007) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• For øvrig: Bipolar lidelse, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, andre 
personlighetsforstyrrelser, tilpasningsreaksjon 

 

Diagnosegruppe Kode  N (%) 

Depresjon F32-33 391 (27.7) 

Skizofreni/Psykoseli
delser  

F20-29 190 (13.4) 

Angstlidelser  F40-42 160 (11.3) 

PTSD F43.1 103 (7.3) 

Rus F10-19 100 (7.1) 

Dissosiativ lidelse F44     4 (0.3) 



Under-diagnostisering og 
underbehandling av dissosiative 

lidelser 
• 5 – 12 år i behandling før diagnostisert med 

dissosiativ lidelse 

•   

• De fleste tilfeller av dissosiativ lidelse 
identifiseres ikke og behandles ikke   
      (Sar, 2006) 

 

• Manglende retningslinjer for utredning og 
behandling av komplekse dissosiative lidelser 



Dissosiative lidelser (DD) er vanlige – 
når det undersøkes for dem 

• Eksempler: 
• Knudsen et al. (1993): 8.2% av pasienter innlagt i 

generell psykiatrisk døgnavdeling hadde DD, 
herav DID: 5% 

• Jepsen et al. (2014): 41% av voksne med CSA-
relaterte senfølger CSA innlagt til traume-
behandling (komplex PTSD) hadde kompleks 
dissosiativ lidelse (DID/DDNOS-1) 

• Bækkelund et al. (2018): 32% (N = 46) 
(traumebehandling) har DID/DDNOS-1/OSDD, 
68% (N = 96) har CPTSD 



To pasienter med DID:  
en har fått diagnosen - den andre ikke 

før senere 
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Feiltolkning av dissosiative symptomer kan føre 
til feilbehandling 

• DID pasienter blir ofte mis-forstått (og feil-behandlet) som 
skizofrene  

• Stemmehøring hos dissosiative pasienter tolkes som 
psykotiske  

• Hurtige stemningssvingninger som bipolare affektive lidelser 
eller rapid cycling, eller PPD 

• Overveldende angst som GAD  

• Kognitive- og oppmerksomhets- problemer som ADHD  

• Sinne-utbrudd som atferdsforstyrrelse (barn) 

• Kropps-smerte som somatisk problem, somatisering eller 
hypokondri  

• Kan føre til feil behandling 



Systematisk kartlegging av DD når og 
når ikke? 

• Indisert hos pasienter  
• med kompleks 

komorbiditet og 
symptomer  

• som rapporterer 
traumatisering 

• som har historie med 
«mislykkete 
behandlinger» 

• der screening (DES, SDQ) 
gir mistanke om 
dissosiativ lidelse 

 

• Kontraindisert hos 
pasienter med: 

• akutt krise og ustabilitet 
• akutt traume (siste 4 

uker) 
• annen akutt (somatisk?) 

tilstand 



Borderline PF og DID 

BPF:  
• hurtige svingninger mellom radikalt forskjellig 

typer atferd og stemninger, men involverer ikke 
forskjellige navn, minner, preferanser, distinkte 
aldre, eller amnesi  

Vedvarende sinne eller hyppige sinneutbrudd 
    ved DID:  

• sinne relatert til identitet, mindre hyppige «sinne-
utbrudd» 

     (Steinberg, 1994) 



Bipolar affektiv lidelse 

• Pasienter med manisk depressiv lidelse kan 
rapportere moderat grad av endringer i atferd og 
oppførsel som de ikke kontrollerer, e.g., 
ukontrollert tankekjør 

• Men disse endringene samler seg ikke rundt 
distinkte «identiteter» 

• Ingen amnesi 
• Ingen bruk av ulike navn, ingen alternerende 

«identiteter» 
     (Steinberg, 1994) 



Schneiderianske symptomer 
- ikke uvanlige hos dissosiative 

pasienter 
• Stemmer som kommenterer, diskuterer, 

gråter, 

• Påførte følelser, impulser, atferd 

• Tanke-fradrag eller påføring 

• Hallusinasjoner (traume-relaterte) 

• Vrangforestillinger (traume-relaterte) 

• Følelse av at kroppen er kontrollert av en 
annen 



Utredning bør inneholde 

• Diagnostisk evaluering  
• Psykometri 
• Hverdags-fungering  
• Behandlingshistorie 
• Traume-historie (begrenset)  
• Pågående overgrep? 
• Pågående belastninger 
• Medisinske problemer 
• Sårbarhet for kriser  
• Sosiale problemer (økonomi, hjem) 
• Støtteapparat, nettverk 



Daglig fungering 
• Kartlegge pasientens styrke og sårbarhet, fungering i 

form av mental nivå (integrativ kapasitet) og 
svingninger: 

• Jobb, studie, skole, daglige aktiviteter,  
• Relasjoner, venner, sosial kontakt 
• Barn, omsorgsrolle (også kjeledyr)  
• Fritid, sport, hobby, lek 
• Søvn, spising,  
• Potensielt truende situasjoner 
• Medikasjon 
• Selvdestruktiv atferd, bruk av substans 
• Egenomsorg 
• Fysisk trening 
• Døgnrytme 

 
 



Traumehistorie 

• Hvis mulig: bruk informasjon fra tidligere 
behandling  

• Innledningsvis: ikke spør etter detaljert eller 
omfattende traumehistorie 

• Evt. kun type overgrep, start- og sluttalder, fra 
person(er) innenfor eller utenfor familien  

• Snakk med pasienten om rasjonalet for dette  
     (ref. Boon, 2007) 
• Bruk av «verktøy» kan være for overveldende i 

tidlig fase 



PSYKOTERAPI 
Behandling av traumer etter seksuelle overgrep 



 

«The importance of inspiring  

instead of treating,  

laughing instead of crying,  

and holding on to belief  

when all others have lost hope» 

 

    (Janina Fisher, 2017) 



Behandling av PTSD, K-PTSD og 
dissosiative lidelser 
Enkel PTSD - Ikke-dissosiativ 

subtype: 

• Velg behandling med ”best 
evidens” 

• Eksponering 

K-PTSD og dissosiative 
lidelser 

Faseorientert: 

1) Adressere 
emosjonsdysregulering 
og dissosiasjon  

        før  

2)    Eksponeringsterapi 

 



PTSD psykoterapeutisk behandling 

f.eks., 

 Kognitiv terapi/med eksponering 

 Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR) 

 Gruppeterapi 

 Psykodynamisk terapi   

 Kreative terapier  

 Psykososial rehabilitering 

 Hypnose  

 Par- og familie-terapi  
        
    (Foa, 2009) 

 



 
PTSD behandling med best evidens:  

 
Eksponerings-basert: 

Trauma-Focused Cognitive  

 Behavioral Therapy (TF-CBT)  

 Eye Movement Desensitization  

 and Reprocessing (EMDR) 

70 psychotherapy studies (RCI)  

4761 adults with PTSD 

   

  (Cochrane Review: Bisson et al., 2013) 



Det som er best for noen – fungere ikke for 
andre.. 

 75% av pasientene med PTSD relatert til et enkelt 
traume I voksen alder blir bedre 8friske) etter 8 
sesjoner med EMDR  

 Men bare 1/3 med barndomstraumer blir friske  
                 (van der Kolk et al., 2007) 

 Bare 50% får det bedre tross behandling med de 
mest kraftfulle psykososiale behandlinger   
    (Söndergaard & Elofsson, 2008) 

 



Pierre Janet’s faseorienterte behandling av 
komplekse traumerelaterte lidelser (1898) 

videreført til i dag 

• Fase 1: symptom reduksjon og stabilisering 

• Fase 2: behandling av traumeminner 

• Fase 3: integrering av personlighet og 
rehabilitering 

 (Courtois, 1999; Herman, 1992; ISSTD, 2011; van der Kolk, 1996) 

 



Er fasisk behandling av dissosiativ 
lidelse skadelig? 

• Ingen «peer-reviewed» empiriske studier har 
vist at behandling av dissosiativ lidelse 
resulterer i at de blir dårligere når de får 
behandling som er konsistent med ekspert 
konsensus retningslinjene   

  

  (ISSTD, 2011; Brand & Webermann, 2015) 



Kronisk traumatisering 

Nevrobiologisk studier tilsier at: 

 Problemer med følelses-dysregulering, sosial- 
og selv- dysfunksjon henger sammen 

 Og at problemer på et område kan være 
relatert til vansker på et annet område  

 Derfor bør disse forskjellige men relaterte 
problemene adresseres i samme terapi  

     (Lanius et al., 2011) 



 
Forskning: Toleranse for positive 

følelser og opplevelser 
  

• Frewen et al., (2012) fant redusert positiv 
positiv affekt samt økt negativ affekt som svar 
på positive hendelser hos traumatiserte 
individer 

• Og foreslo at man har fokus på dette – både i 
terapi og forskning 



Første fase av behandlingen 

• Få kontroll over ukontrollert dissosiasjon og 
andre ødeleggende symptomer  

• Overvinne frykten for: 

– Traume-påminnelser  

– dissosiative symptomer 

• Bygge trygg (nok) relasjon til terapeut  
     (van der Hart et al., 2006) 

 



Kjerne-intervensjoner 

 Sikkerhet og trygghet (“Safety”) 
  
 Bygging og reparasjon av allianse  
 
Økende grad av oppmerksomhet av følelser  
 
Utvikle affekttoleranse og impulskontroll 
 
 Psykoedukasjon 

 

 
1/28/2020 

     (Brand, 2012) 



Hvorfor stabilisering? 

• Noen pasienter blir selvdestruktive og/eller 
dissosierer når de forsøker å prosessere 
traumeminner hvis ikke ‘timingen’ er rett, dvs. at 
pasienten ikke har tilstrekkelig integrativ / mental 
kapasitet til å integrere minnet. 

• Derfor er primær fokus i stabilisering å hjelpe 
pasienten til å lære å kontrollere og romme deres 
symptomer. Må lære å håndtere 
selvdestruktivitet, dissosiasjon, flashbacks, 
intense affekter som f.eks. raseri, redsel og 
fortvilelse (e.g., Chu, 2007) 



Hvorfor stabilisering? 

”Beste forløp for pasienter som sliter med 
kompleks posttraumatisk og dissosiative 
symptomer ses hos de pasienter som forsøker 
å oppnå kontroll på seg selv og eget liv og 
vedvarende forsøker å oppnå noe i retning av 
et «normalt liv»      
  (Chu, 2007) 

 



Overføring 

• Hjelpere kan bli «smittet» av en pasients 
ønske om hurtig å bli ferdig med 
traumeminnene, og bli med på for fort å gå til 
fase-2 arbeid 

• Vær også oppmerksom på evt. egen motstand 
mot å gjøre det krevende arbeid 



TOP 11 Anbefalte Intervensjoner for Stabilisering     
(Stage 1 & 2)                                                                            (Brand et al., 2012, 2014)   

1.     Etablere trygghet, sikkerhet (‘safety’) 

2. Etablere og reparere terapeutisk allianse 

3. Undervise og praktisere grunning 

4. Undervise om lidelser og valg av behandling 

5. Diagnostisere psykiatrisk lidelse (Stage 1) 

6. Undervise og praktisere egenomsorg (‘self-care’) 

7. Utvikle sunne relasjoner (avvikle usunne) 

8. Affekttoleranse og impuls kontroll 

9. Stabilisere i forhold til pågående belastninger / krise 

10. Undervise og praktisere kontainment (”evnen til å 
romme..”) 

11. Fostre samarbeid med og mellom dissosierte 
selvtilstander/”deler” (Stage 2) 

 



Etablere trygghet og sikkerhet 

• Overgrep i barndommen er assosiert med høy 
frekvens av selvskading og suicidalitet (e.g. Silk et al., 

1995; van der Kolk et al., 1991; Zlotnik et al., 1999) 

• Høy grad av dissosiasjon er relatert til selvskading 
etter kontroll for alder, BPD, kjønn, utdanning, 
seksuelle og fysiske overgrep– tilsier at 
dissosiasjon alene er relatert til selvskading 

• DID: Selvskading: 34-48%; selvmordsforsøk: 61-
72% 

      (Zlotnik et al., 1999) 

 



Hva er «safety» – trygghet og 
sikkerhet? 

• - å ikke bli fysisk, seksuelt eller psykologisk 
skadet av noen, både andre og seg selv 

• Inkluderer å ikke ha selvdestruktiv atferd eller 
atferd som er potensiell farlig (risikoatferd)  

• Dessuten, å føle seg trygg (nok) og sikker, ha 
en indre opplevelse av å være trygg (nok) – 
dette tar som regel lengre tid å oppnå enn 
ytre sikkerhet  



Noen grunner til at pasienter er 
selvdestruktive 

• 1) Ambivalens mtp. egenomsorg; «jeg er verdiløs»; manglende 
konsept eller forståelse for «egenomsorg» eller hvordan en tar godt 
vare på seg selv. 

• 2) Kan fungere som gjentakelse av overgreps-dynamikken; kan 
oppleves som normale for pasienten fordi de avspeiler tidligere 
erfaringer 

• 3) Kan være en form for kommunikasjon, utviklet pga. mangel på 
støtte og omgivelser som kunne og kan ta imot fortvilelsen, ingen 
ord. 

• 4) Fysiologisk basis - relatert til tidlige overgrep og ringe tilknytning 
som bidrar til å handle på affekt fremfor å verbalisere det 

• 5) Når «timing» av intervensjoner (e.g., bearbeidning av 
traumeminner) ikke er rett. Pasientens forsvar tjener til å 
«distrahere» pasienten fra følelser og minner som er for 
overveldende, utfordres i terapiprosessen.  



Selv-destruktivitet 

• Viktig å adressere underliggende drivkraft i 
selvdestruktive tanker og atferd, inkl. selvskading, 
suicidale tanker, atferd og forsøk, samt rusmisbruk, 
spiseforstyrrelse, og risikoatferd 

• Motivasjonen for selvskading og suisidalitet kan være 
forskjellig: 

– Pasienten prøver å holde seg i live gjennom selvskading, 
– Pasienter opptatt av suicidale tanker og atferd tenker 

ofte døden som en utvei 

• Men selvskadende pasienter kan bli suicidale og 
omvendt 

• Derfor viktig å undersøke vedvarende selvdestruktivitet 



Selvdestruktive strategier som 
negative mestringsstrategier 

• Selvskading er noen ganger forsøk på å unngå å 
handle på suicidale impulser  

• Selvskading kan noen ganger løse opp for 
spenning, uutholdelig angst. 

• Skam og skyld rundt selvskading medfører 
ytterligere fortvilelse 

• Suicidale impulser kan forutgå dissosiasjon, rus, 
mm, som forsterker negativt selvbilde og skam 

• En ond sirkel oppstår som forsterker negativ 
mestring 



Sikkerhets- (krise-) plan 
Lag liste over gode ting pasienten kan gjøre som 
hjelper ham/henne til ikke å skade seg selv eller 
andre:  

Den enkleste først: Ting jeg allerede vet hjelper? 

Eksempel: 

1. Gå / løpe en tur  

2. Lytte til favoritt musikk 

3. Ringe til en støttende venn 

osv…. 

19. Kontakte terapeut 

20. Til sykehus/legevakt 



Sikkerhetsplan  

• Andre ting kan være: 

• Bruk av grunnings- og kontainment-strategier, som 
hjelp til å romme traumerelaterte intrusjoner, bilder, 
affekter og kroppsfornemmelser – og unngå 
dissosiasjon 

• Moderat trening 

• Les en liste med grunner til å forbli trygge og i sikkerhet 

• Les liste over konsekvenser av tilbakefall med 
selvdestruktivitet 

• Distraksjonsteknikker  

 



Identifiser atferd som kan føre til 
problemer med trygghet 

• Bruker ikke gode / sunne mestringsstrategier i 
vanskelige tider  

• Sover for mye 
• Isolasjon 
• Spiser for mye eller for lite 
• Drikker for mye alkohol 
• Sier til seg selv at han/hun ikke fortjener å ha det 

bedre 
• Er over-aktiv 
• Lever i usunne relasjoner 
• Osv.. 

 
 
 



Utvikle kriseplan: 
«Ting som hjelper meg når jeg får det 

vanskelig» 
• Mine varsels-signaler og triggere 
• Hvilke tegn skal jeg være oppmerksom på som forteller meg det er 

nødvendig å øke trygghet? 
• Hva tror jeg har trigget / aktivert meg? 
• Hva skjedde rett før jeg følte behov for å handle utrygt? 
• Hvordan har jeg håndtert dette med suksess tidligere? 
• Hva tenker jeg? 
• Føler? 
• Senser? 
• Gjør? 
• Hvordan tror jeg usikker / utrygg atferd kan hjelpe meg i øyeblikket? 
• Hva ellers kunne jeg gjøre for å oppnå samme effekt / mål? 



«Ting som hjelper meg…» 
(fortsettelse) 

• Måter jeg kan hjelpe meg selv: 
• Måter jeg kan sjekke på innsiden og hjelpe deler av meg selv og spørre 

deler om å hjelpe hverandre: 
• Måter jeg kan akseptere mine opplevelser og følelser i øyeblikket: 
• Måter jeg kan grunne / jorde meg selv i øyeblikket: 
• Måter jeg kan distrahere meg selv: 
• Måter jeg kan støtte og berolige meg selv: 
• Alternativ atferd: 
• Når jeg kjenner på trang til å skade meg selv, kan jeg: 
• Kontakte en annen for å få støtte: 
• Hvis jeg føler trang til å skade meg selv, kan jeg kontakte følgende venner, 

familie, eller endelig terapeuten min (inkl. telefonnumre): 
• Nødtelefoner (e.g., krisetelefoner, legevakt) 
•        (Steele, 2017) 

 



Overføring – motoverføring i arbeidet  
med pasienter som selvskader el. er suicidale 

• Kan føle kombinasjon av hjelpeløshet, redsel, 
skyld, skam, sinne, avsky, tristhet, sorg, å være 
forrådt.. 

• Evt. projektiv identifikasjon 
• Empatisk belastning som tillegg til oppgaverne for 

øvrig 
• Unngå behandling av dissosiative pasienter «i 

isolasjon» 
• Søk kollegial veiledning, gruppeveiledning, 

konsultasjon, evt. ny runde i terapi 
 
 



Kluft (1994): «De som lykkes best…» 
i arbeidet med selvdestruktive pasienter 

1) De som har «hurtig, kraftfuld» plan, 
hospitalisering. Terapeuten blir ikke 
overveldet, unngår «forbitrelse» som følge av 
motoverføringen 

2) De som drøfter håndtering av kriser med 
pasienten før de oppstår. Pasienten får mer 
ansvar, det styrker pasienten, medfører 
forutsigbarhet 



Selvskading, relasjon og allianse 

• Traumatiserte mennesker trenger å erfare at de 
kan stole på andre som støtte fremfor å holde 
fast i selvskading som repeterer viktimisering og 
er assosiert med skam og isolasjon.  

• Traumatiserte er ofte ambivalente mtp. å oppgi 
selv-destruktiv adferd som mestring, da det å 
stole på andre medfører at de føler seg svært 
sårbare. 

• Det er «mer trygt» å skade seg selv, fremfor å be 
om støtte / hjelp fra andre. Derfor også arbeide 
med: Tillit / mistillit. 
 
 



Den terapeutiske relasjonen 

“Heling kan bare finne sted i en helende relasjon og 
bare hvis pasienten blir styrket i den relasjonen”    

     (Herman, 1992) 

 

«Terapeutiske teknikker er teknikker brukt av rette 
person»      

      (Patient) 

 



Relasjonen mellom den utsatte og 
hjelperen  

«Jeg tror vår menneskelige natur er kraftfull og 
søker heling. 

Som et barn søker mot å undersøke verden og 
utvikler seg når det gis muligheten for å knytte seg 
trygt til omsorgspersonen,  

vil en pasient som lider i kjølvannet av tilknytnings- 
og relasjonelle traumer fortsette sin utvikling 
dersom han/hun får muligheten for å oppleve trygg 
tilknytning til en annen person» 

     (Hagen, 2016) 



DID: Organisering av Personligheten 

                                                                                                   

 

        

                       

       personlighet    
             

«her-og-nå»  
jobb 

«her-og-nå» 
sosial  

«her-og-nå» 
foreldre 

hjelper - 
observatør 

Sint - 
fjentlig 

Traume-
bærende 

del 
angst 

Traume-
bærende-

del 
Hjelpseløs 

 

Suicidal 

‘Attach’ 
«cry» 



Disorganisert tilknytning og 
terapeutisk relasjon  

• Disorganisert tilknytning: 

• En del søker tilknytning og nærhet (fobi for tap av 
tilknytning) 

• En del frykter tilknytning (fobi for tilknytning) 

• Medfører indre konflikt i pasienten 

• Denne tilknytningsstil er til stede i relasjon til 
terapeuten 

• Må håndteres i terapien 

• Balansere nærhet og avstand  



Viktige spørsmål (Boon, 2018) 

• Hva er klientens kjerne-konflikt som bæres av de ulike 
delene? for eksempel:  

• «vil være nær / å være nær er farlig» 

• «jeg vil bli bedre / jeg fortjener ikke å få det bedre»  

• Ikke velg side, men stå sammen med pasienten i 
konflikten 

• Hvilke affekter, tanker, antakelser, ligger i kjernen av 
konflikten? 

• Hvordan viser konflikten seg i den terapeutiske 
relasjonen? 



 
Skamkompasset 

Dysfunksjonelle mestringsstrategier 
 • Unngåelse: ignoranse, bagatellisering, husker ikke 

hva vi snakket om 

• Angrep på andre: «Det er du som er problemet», 
devaluering av terapeut, aggresjon 

• Angrep på seg selv : «Jeg er håpløs, dum, 
verdiløs.., fortjener ikke..» 

• Tilbaketrekning: «Jeg stoler ikke på noen i dette 
arbeid» 

•        (Boon, 2018; Nathanson, 1987) 



Stimulere følgende – i rekkefølge: 

1. Nysgjerrighet 

2. Forståelse 

3. Empati 

4. Kommunikasjon 

5. Samarbeid  



Undersøk sammenhenger og oppdag kjedereaksjon og 
utvikling av «vond sirkel»  (fra Boon, 2018) 

                         

                                                                             Sårbar, redd 

 

                                  Fysisk smerte,                                                           Minner,   

                                  Fler minner                                                                 mer redd 

 

 

   

                                      skam,                                   trussel om straff 

                                     selv-hat 

 

                       

 

                            angrep, (selv-)skade 

               sinne 

          



Gi behandling innenfor toleransevinduet – 
betydningen av å være «jordet» -  

«her-og-nå» 

• «Jo mer terapeuter kan hjelpe pasienten med 
å være i øyeblikket med det som skjer 
innvendig og i relasjonen nettopp nå, dess mer 
effektiv vil behandlingen være»  

•       (Steele, 2017) 

• Nødvendig å arbeide med tilstands-
dissosiasjon «state dissociation» 

• Undervise og praktisere ferdigheter i grunning 
er viktig 



Oppmerksomt nærvær - 
Mindful awareness 

 

 Gradvis lære å registrere og identifisere egne 

tanker, følelser, kroppssensasjoner 

 Uten å dømme 

 Gradvise øke toleransen  

 Bygge bro mellom  

•   hjernedelene 



Oppmerksomt nærvær og nysgjerrighet  

”Legg merke til.. La oss bare legge merke til 

aktiveringen du har på innsiden Notice…..” 

”Vær nysgjerrig, ikke dømmende…” 

”Legg merke til rekkefølgen: Du var alene 

hjemme, og så fikk du følelsen av at du bare 

ønsket å dø, og så ville du skade deg selv..»  

”Hva kan triggeren ha vært? La oss gå tilbake til 

den situasjon og spore trinnene…” 

     (Ogden, 2005; Fisher, 2012) 



Ferdigheter i sensorisk 
oppmerksomhet og fysisk grunning 

• Bruk av de 5 sansene: 

• e.g.  

• Endre kropps-posisjon, fra sittende til stående, 
gå rundt  

• Gi personen et glass med vann, mens han/hun 
fokuserer på hvordan det kjennes  

• Ha ting i rommet som personen kan berøre, et 
objekt som hjelper til å kjenne seg til stede 
«her-og-nå» (e.g., stress-ball, perler, stein, etc..) 



Ferdigheter i kognitiv oppmerksomhet 
og mental grunning 

• F.eks. spør pasienten om å 

•  telle baklens fra 10 til 1  

•  si et utsagn som er trygt, f.eks.: «Mitt navn 
er..»;  

•  «Jeg er i nåtiden og ikke i fortiden»; «det 
er trygt her».  



Plan for ”når jeg får det vanskelig” 

• Kriseplan / Aksjonsplan: 
• Bør inneholde grunningsteknikker, aktiviteter som 

personen har erfaring med hjelper 
• Utvikles i et samarbeid mellom pasient og 

terapeut 
• Sist på planen: ta kontakt med terapeut / 

legevakt, osv. 
• Aksjonsplan i avdeling kan inneholde: 1) hva en 

selv kan gjøre og 2) hvordan andre kan støtte een 
i situasjoner der en har det vanskelig, bør være så 
konkret som mulig 



Grunning - Eksempler 

• Ta på del av egen kropp (som er trygt), for 
eksempel press håndflatene mot hverandre; ta på 
arm 

• Press føttene mot gulvet, kjenn på kontakten, 
kjenn på tærne inni skoen, beveg dem 

• Stå opp, kjenn kontakten med gulvet, flytt vekten 
fra det ene ben til det andre, sett føttene inn mot 
hverandre og deretter med noe avstand i mellom 
og kjenn på forskjellen; press kneene bakover og 
deretter avspenning og kjenn forskjellen 



Grunning - Eksempler 
• Inviter personen til å beskrive omgivelsene sine, herunder: 

Hvordan ser de ut? Hvilke lyder høres? Hva kjennes? 
Lukt/duft? 

• Se rundt i rommet, navngi ting 

• Tilstedeværelse ”her og nå”:  

•       Kan gjøres mer spesifikt i detalj relatert til hver av sansene  

•  Eksempel: 

•  Nevn tre ting som du ser...  

•  Beskriv i detalj hvordan tingen ser ut 

•      Øvelsen kan varieres ved bruk av de forskjellige sanser (syn, 
 hørsel, lukt, smak, berøring) 
 

 



«Ankrer»  

• Minner pasienten om at han/hun er trygg og 
voksen i nåtid, og hjelper pasienten med ikke å bli 
«dratt tilbake til traume-tid» og gjenopplevelse av 
traumene  

• Eksempler: 
• Et reelt fysisk sted/reel fysisk objekt/person i nåtid  
• Pasienten kan velge å plassere objektene i hjemmet 

sitt med den funksjonen  
• Bære med seg (liten) ting ut 
• Fjerne ting som har motsatte funksjon  
• Nevn fem gode ting i livet ditt akkurat nå 

 



Re-orientering til «her-og-nå» 

• «I dag er det...ukedag...dato/måned/år 

• Mitt navn er… 

• Jeg er … år gammel 

• Jeg er her på… 

• Sammen med… 

• Og jeg er voksen og jeg er trygg» 



«Jeg føler…. men jeg vet…» 

• «Jeg føler meg utrygg, men jeg vet jeg er 
trygg» 

• «Jeg føler det (traumene) skjer nå, men jeg vet 
det ikke skjer nå» 

• «Jeg føler jeg ikke lykkes med noe, men jeg vet 
jeg har lyktes med…. « 

• «Jeg opplever og føler meg som mange 
personer, men jeg vet jeg er een» 



Grunning 

• ”Jeg har blitt trigget, men jeg er trygg” 

• ”Jeg har fått minner opp, men jeg er trygg” 

• ”Jeg er på vakt, men jeg er trygg” 

• ”Det skjer ikke nå. Det oppleves som om det 
skjer i min hjerne nå, men det er bare min 
røykvarsler (amygdala) som gir falsk alarm” 



Grunning  

• ”Det var da, men dette er ikke nå. Jeg ble 
såret da, men jeg skal ikke bli såret nå.” 

• ”Alt føles håpløst nå. Alt føles mørkt. Men det 
vil gå over.  
Jeg har følt det mørkt og håpløst før, men overlevde likevel. 
Jeg overlever også denne gangen” 



Grunning - Eksempler 

• Lytt til egen stemme: si navnet sitt, m.m. 
• Les noe høyt (positivt / trygt, forberedt ”i 

fredstid”) som er er nedskrevet (dikt, fra avis, 
bok, skrevet av selv eller andre) 

• Lag (skriv) plan for dagen, del den med en person 
han/hun er trygg på 

• Skriv dagbok: ”Hva har jeg gjort i dag?” (evt. bare 
i overskrifter, ”uten følelser”) 

• Skrive e-mail til en som personen er trygg på 
• Tegn objekt (blyant og papir) 

 
 
 
 



Grunning - Eksempler 

• Inviter evt. til øyekontakt – men bare dersom 
pasienten tåler det: styrker opplevelsen av 
kontroll over symptomer er mulig og at andre 
mennesker kan være til hjelp og støtte 

• Se på fotografi eller bilder, for eksempel av 
barna eller gode nære relasjoner 

• Se på bildebøker – evt. valgt ”i fredstid” 

 



 
Grunning – når pasienten overveldes 

av dissosiasjon 
(flashbacks, depersonalisering, derealisering): 

  
• Kall pasienten ved navn 
• Si hvem du (terapeut) er 
• Fortell pasienten hvor han/hun er, hvilken måned, dag, år 

det er 
• Gjenta dette om og om igjen - med bekreftende stemme 
• Om rommet er mørkt – tenn lyset – eller trekk gardinene 

fra 
• Be pasienten om å åpne øynene, dersom de er lukket så 

han/hun kan se hvor han/hun er og hvem vi er 
• Be også pasienten om å forsøke å bevege øynene så 

han/hun ikke er «fjern» («i en tåke») 
 



Når pasienten dissosierer… 

• Oppmuntre pasienten til se våre ansikter, få 
øyekontakt (spør evt. pasienten hvilken øyefarge 
du har) 

• Be pasienten navngi ting han/hun ser i rommet, 
for eksempel farge på stol, osv, hvor mange stoler 
er det i rommet? 

• Be pasienten si hvilken farge tøyet hans/hennes 
har, dine klær, osv. 

• Minn pasienten om hvem han/hun har av viktige 
mennesker (barn, ektefelle, osv) 



Lage egen ”Verktøyskasse” 

• Inkl. til å stimulere sansene:  

• lukt (ha med boks med noe som har duft);  

• smak (pastill);  

• berøring (kjente gjenstander som er 
beroligende og ta på);  

• hørsel (lytte til terapeuts stemme, voicemail) 

• syn (trygt bilde) 

 



Grunningsteknikker og Posttraumatisk 
Stress 

• Mange teknikker til å kontrollere posttraumatiske 
symptomer hører inne under kategorien 
”grunningsteknikker” 

• Hjelper pasienten til ikke å bli dratt tilbake i 
”traumetid” og oppslukt i gjenopplevelser 

• og til å skille seg fra emosjonell smerte relatert til 
tidligere traumer 

• Skal minne pasienten om at de virkelig er i nåtid, som 
voksne, trygge og i sikkerhet 

• Konkrete 
• Terapeut underviser gjennom å vise det, hvordan 

pasienten kan jorde seg selv 
 
 



Grunning: Hjelp til å komme ut av 
mareritt (Rothschild) 

• «Jeg kommer til å våkne i natt og føle……… 
• Og jeg vil få fornemmelsen av………… i kroppen (nevn minst 

3) 
• Fordi jeg vil gjenkalle………(bare gi traumet en overskrift) 
• Samtidig vil jeg se meg omkring, der hvor jeg er nå i ……. 

(årstall nå) 
• Her på….. (stedet du kommer til å være) 
• Og jeg vil kunne se……… (beskriv noen av tingene som du vil 

se) 
• Og derfor vil jeg vite at………. (nevn traumet med overskrift) 
• Ikke foregår nå lenger» 



Grunning: Hjelp til å komme ut av 
flashback (Rothschild) 

• «Akkurat nå kjenner jeg at jeg 
er……………………………(skriv ned følelsen… som 
regel handler det om redsel) 
 

• Samtidig registrerer jeg følgende 
reaksjoner……….. (beskriv dine kroppslige 
reaksjoner, helst minst tre) 
 

• Det er fordi at jeg kom til å tenke på/det minner 
meg om…… (skriv KUN navnet/tittelen på 
traumet, ingen detaljer). 



fortsatt 
• MED DET SAMME JEG GJØR DETTE, da ser jeg meg 

omkring, og legger merke til hvor jeg er akkurat NÅ. (Skriv 
navnet ned på det stedet der du er akkurat 
nå)……………………. 

• Hvilket år er det nå?.................. Hvilken 
måned?...................... 

• Når jeg ser meg rundt der jeg NÅ befinner meg, da ser jeg 
……………………. (beskriv det du ser rundt deg på DET STEDET 
DU BEFINNER DEG PÅ AKKURAT NÅ) 

• Og da vet jeg at…………(nevn traumet ved navn igjen, men 
husk bare navnet/tittelen) 

• IKKE SKJER NÅ/IKKE SKJER NÅ IGJEN. 
• Dato, år, sted og 

klokkeslett:………………………………………………………. 
 



Viktig påminnelse i arbeidet med 
grunning 

• Å være «til stede her-og-nå» kan være assosiert 
med å være synlig, bli lagt merke til og å hevde 
seg selv 

• I fortiden kan dette kan ha medført flere overgrep  
• Derfor trenger pasienten støtte og opmuntring til 

å skille fortid fra nåtid, for å utvikle disse 
ferdighetene (Ogden, 2015) 

• ”Ingrid” 54: 
•  ”Jeg liker ikke å bruke disse teknikkene, verden 

blir mer  tydelig og jeg sammen med den, og så 
kommer angsten…» 



Egenomsorg («self-care») - definisjon 

• “å gi tilstrekkelig oppmerksomhet til egen fysiske og 
psykologiske velvære” (Beauchamp & Childress, 2001) 

• Velge atferd som balanserer virkningen av 
følelsesmessig og fysiske belastninger:  

– trening, spise sunn mat, få nok søvn, hvile, avspenning, 
avstå fra bruk av substans, hensiktsmessig bruk av 
penger, engasjere seg i terapi   

• Viktig for god egenomsorg er også å lære ferdigheter i 
redusere og roe ned fysisk eller følelsesmessig ubehag 



Bygge gode relasjoner - 
nettverksarbeid 

• Lag liste over bekjente og venner, inkl. 
kontaktmuligheter (før evt. innleggelse) – 
hvem kan kontaktes? 

• Mennesker som han/hun kan tilbringe tid 
med, gå tur med, dele opplevelser med 

• Inngår i en krise- / aksjons- plan 

• Plasser listen på steder hvor det er behov for 
den 



Toleranse for positive følelser som 
prognostisk faktor 

• Steele og Mosquera, Amsterdam 2016: 

 
– «It is a poor prognostic sign if the patient is not able to 

create, experience, and maintain positive feelings and 
experiences . Work on learning to tolerate positive 
experiences must precede work with the negative 
feelings» 



 
Forskning: Toleranse for positive 

følelser og opplevelser 
 • Frewen et al., (2012) fant redusert positiv 

positiv affekt samt økt negativ affekt som svar 
på positive hendelser hos traumatiserte 
individer 

• Og foreslo at man har fokus på dette – både i 
terapi og forskning 



Dissosiative lidelser  
med «dissosierte selv-tilstander»  
Nåtid, daglig liv:                    «Her-og-nå»   
(Ignorans for traumet) 

 

 

 

 

Traumetid, forsvar:      Offer                        
Kontroll, sinte   

    (Fiksert i traumet) 



Identifisere positive følelser 

• Identifisere positive følelser og opplevelser  

• Mange pasienter har ikke ord for de ulike 
følelsene eller kjenner bare noen få  

• Gi pasienten en liste over / illustrasjon med 
følelser – til gjenkjennelse som guide til å 
identifisere følelser  

• For eksempel: skriv ned / registrer følelser 
hver halve time  

• Når dette fungerer: skåre intensitet (1-10) 



Identifisere positive følelser: Hvordan 
føles det for andre mennesker?  

Nummenmaa, Glerean, 
Hari & Hietanen, 2014 



Toleranse for positive følelser: Legg merke til og 
stopp opp ved øyeblikkene med suksess 

moments 

• Legg merke til opplevelsen av 

• hver skritt mot bedring og fremad i terapien  

• Opplevelser og følelser av mestring og følelse av 
kompetanse  

• «Act of Triumph»  

• Hvert lette av skamfulle følelser og tanker 

• Hvordan føles og oppleves det i kroppen? Beskriv. 
   (Ogden, 2015; Steele, 2017) 

 



Regulerende strategi: Paced breathing, 
(Linehan, 2017) 

• Effektiv ved hyperarousal: 
• Reduserer blod-oksygen nivå, regulerer SNS 
• ”Pust inn og tell til 4; pust ut og tell til 7» 
• Tilpasses den enkelte, avgjørende er at ekshalasjonen er 

lengre enn inhalasjonen  
• Kombiner med positive utsagn på ekshalasjon for å øke 

effekten:  
• Jeg er trygg  
• Jeg klarer dette 
• Jeg får den hjelp jeg trenger 
• Si evt. utsagn sammen med pasienten  
• Andre varianter?  



Affektregulering – Redusere Økt 
Arousal 

• Pusteøvelse:                             Hold pust 4 sek. 

Pust 
inn 

Pust 
ut 

Hold pust 4 sek. 



Affekttoleranse: Intervensjoner som 
kan være til hjelp 

• Ringe til venn for å prate om angsten eller fokusere på temaer som 
minsker den (fx. En venn som lett for får henne/ham til å le) 

• Male et bilde, synge en sang, eller spille av en melodi som enten 
«matcher» angsten eller tar den bort 

• Små-prate til seg selv hvor han/hun forsikrer seg selv om at han/hun er 
trygg «nå» 

• Ringe til nødtelefon 
• Nynne en favorittsang som beroliger 
• Gjøre noen enkel tøye-øvelser 
• Gå eller jogge en tur 
• Spille musikkinstrument eller danse til musikk som hjelper til å løsne 

affekten 
• Se på bilder/kunst som han/hun liker 
• Kjele med kjeledyr 
• Se favorittvideo eller fremsi et favorittdikt 

 



Interpersonlig regulering 

• Bruk av andre og støttende mennesker til å 
roe seg selv ned 

• Er vanskelig for mange tidlig traumatiserte 

• Hvis uheldige strategier, som for eksempel 
isolasjon eller passiv underholdning ble brukt 
for regulering, begynn å ta kontakt og tilbringe 
tid med støttende mennesker 

• Fortsett å prøve 



Hypo-arousal: Føle «for lite» 

• Stimulere til mental eller fysisk aktivitet: 
bevegelse, endre kroppsposisjon, telle  

• Bruk alle sansene til grunning, snakke høyt 

• Kommunisere med deler: lindre/trøste 
(soothing), aksept 

• Gjør noe for å få kontakt med kroppens 
overflate (teppe, berøring) 

• Pust: langsom inn, fortere ut 



Distraksjon  

• Velge å gjøre en annen og sunn aktivitet  

• Midlertidig, selvvalgt, frivillig  

• Reduserer hyper-arousal 

• Love seg selv å gå tilbake til det som var 
krevende - hvis hensiktsmessig 

 



Selvberoligende Grunning  
(Self-soothing) 

• Introduserer noe ”lindrende” samtidig med at det kobler 
personen til virkeligheten nå 

• Inkluderer å snakke til seg selv på vennlig og mild måte 
• Eksempler: 
• Inviter personen til å gjenta positive utsagn 
• Inviter personen til å tenke på sin favoritt: farge, dyr, mat, 

bok, TV-show, osv. 
• Inviter personen til å gjenta utsagn som representerer 

mestring (eksempelvis ”Jeg klarer dette”; ”Jeg vet denne 
følelse går bort om en stund”) 

• Inviter personen til å kalle frem minne om et trygt sted fra 
nåtid 
 
 
 



Kontainment 

• I første fase av terapien ”rommes” (kontaines) 
traumatiske minner primært i den grad det er 
mulig, inntil pasienten har utviklet kapasiteten 
til å forbli innenfor toleransevinduet. 

• Ferdigheter i kontainment gir både avstand til 
minnene samtidig som de anerkjennes. 

•      (Steele et al., 2016) 



90-10 Reaksjoner 

• Identifiser om din reaksjon er en 90-10 
reaksjon 

• Hvis ja, minn deg selv om: «Dette er en 
flashback, det skjer ikke nå, jeg er trygg, det 
som jeg føler nå vil forsvinne etter noen tid» 

 



Eliminere og lette av belastninger og 
stress 

• Dysfunksjonelle relasjoner 
• Relasjonelle belastninger: partner, barn, familie, 

kollegaer, osv. 
• Pågående overgrep, re-viktimisering 
• Problemer relatert til bolig, jobb, partner, 

økonomi, etc. 
• Intervensjon:  

– Psykososiale tiltak, samarbeidsmøter, osv, kriseplan, 
avlastningsopphold 

– Grensesetting 

 



Tilnærming av DID 
•  «Min erfaring har lært meg igjen og igjen at –  

• om tilnærmingen av DID er som  
• at delene er helt separate personer  
• eller som at pasienten er en person  

• hvis subjektive opplevelse  
• av å ha flere separate deler 

• kan ses bort ifra - er ikke produktivt. 
• Disse tilnærmingene fornekter, avviser og fraskriver både 
• å vedkjenne seg beskaffenheten av DID-fenomenologien  
• og den subjektive verdenen som DID pasienten har»  

(Richard Kluft, 2006) 



Terapi – og dissosiative deler av 
personligheten: 

 
• Steele (2017): 

• «Spørsmålet er ikke ‘Skal jeg arbeide med deler?’ 
- Spørsmålet er ‘Hvordan skal jeg arbeide med 
deler på en måte som fasiliterer integrasjon?»  

• Terapeuten skal arbeide med dissosiative deler 
som sub-systemer hos en person, ikke som 
individer  

•     (Steele, et al., 2017; s. 209) 

 



Øke oppmerksomhet og erkjennelse av 
dissosiative deler  

• Har pasienten opplevd: 
• Tidstap: f.eks. tegn til å ha gjort ting han/hun ikke husker, 

og vet han/hun har gjort  
• Høre seg selv snakke, oppleves som ikke seg selv, uten 

kontroll 
• Se seg selv fra utsiden av kroppen – uten kontroll på atferd 
• Ha tanker, følelser, atferd som oppleves som «ikke meg» 
• Hører «stemmer» i hodet som kommenterer, diskuterer 
• Finner seg selv på steder – uten å huske hvordan og hvorfor 

han/hun kom dit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FARMAKOTERAPI OG  
ANNEN TILLEGGSBEHANDLING  

Behandling av traumer etter seksuelle overgrep 



Psykofarmakoterapiens rolle i behandlingen av 
komplekse traumelidelser - generelt 

• Psykoterapi er hovedbehandling 

• Ikke legg medikasjon til grunn for behandlingen 

• Ingen medisiner er «kurative» 

• Lite evidens 

• Farmakoterapiens rolle:  
– redusere intensiteten av symptomene slik at psykoterapien 

kan gå fremover 

– gi pasienten større emosjonell, relasjonell, og fysiologisk 
stabilitet, og bedre i stand til å ta imot intervensjonene i 
terapi, samt øke funksjon i hverdagen  

    (Opler, Grennan, & Ford, 2009) 



Medikasjon er anbefalt 
tilleggsbehandling 

 
• PTSD, depresjon, angst, stemningslidelser, 

oppmerksomhetslidelser, psykotiske symptomer 
• Noen traumatiserte har motstand pga 

assosiasjon til traumer, som involverte 
medisiner/rus, eller pga egne rusproblemer 

• Poengtere at pasienten har et valg (informert 
samtykke eller avvisning) 

• Legen bør være villig til å drøfte alternative 
strategier og løsninger 

• Evt drøfte naturlige preparater (Melatonin, 
Johannesurt) 
 



Samarbeide - Dialog 

• Mellom:  
a) Legen som foreskriver psykofarmaka –  
b) Pasient  
c) Psykoterapeut 

• Diskutere valg av medikasjon og anbefalinger for 
andre forhold (innleggelse? Diagnose? 
Behandling?)  

• Bare een foreskriver medisiner 
• Husk serumanalyser 
• OBS: vektøkning! 



Kompliserende faktor hos KPTSD som 
ved BPD og dissosiative pasienter 

• Suicidalitet, impulsivitet, affektdysregulering, 
ustabilitet  

• Problemer med tillit 
• Nøye monitorering – effekt? 
• Nøye undersøkelse av bivirkinger – har pasienten 

oppmerksomhet mtp kroppssignaler? 
• Nøye informasjon – spør 
• Aktiv rusbruk som forstyrrer effekt? 
• Bytt evt. til annen virkningsmekanisme dersom 

ikke effekt 



Medikasjon:  
Flashbacks, mareritt, hyperarousal 

• Alfa-adrenerge blokkere: 
– Prazosin (Minipress): dokumentert og best effekt på 

PTSD mareritt, flashbacks (hvis BT tåler det) – søke 
godkjenningsfritak 

– Doxazosin (Cardura):  samme indikasjon som Prazosin 

• Beta-blokker: PTSD hyperarousal symptomer 

• Hvis både alfa- og beta-blokkere brukes: først 
innta alfa-blokker (forebygger refleks-takykardi) 

• Klonidin (Catapresan): hyperarousal/intrusive 
symptomer                  (Loewenstein, 2017) 



Medikasjon: Angst, depresjon, 
stemningssvingninger 

• Angst, depresjon, dysfori: SSRI 
• Angst: Buspiridon (Buspiron) 
• Spesielt til OCD-symptomer: Fluvoxamine 

(Fevarin); Clomipramine (Anafranil) hvis sikker 
nok å gi til pas.?  

• Stemningsstabiliserende: Lamotrigine (Lamictal), 
evt. Carbamazepine (Tegretol), (Valproat? 
Topimarat?) 

• Benzodiazepiner: Klonozepam (Rivotril), 
lorazepam – OBS: KORTVARIG BRUK! 
 
 



Medikasjon 
 

• Tankeforstyrrelser: atypiske nevroleptika 

• Akutt dyskontroll: oral eller i.m. nevroleptika eller 
benzodiazepiner 

• Søvnproblemer:  
– Lav dose av: trazodone (Buspiron), mirtazapin 

(Remeron), TCA, nevroleptika,  

– Benzodiazepin(-lignende), zolpidem (Stilnoct), 
zopiklon (Imovane) – evt ikke så effektive 

– Hydroxyzine (Atarax) 

• Selvskading, avhengighet: Naltrexone 



Nevroleptika 

Atypiske nevroleptika: 

• Ziprasidone (Zeldox) 

• Clozapine (Leponex): blanding av psykotiske 
og dissosiative symptomer 

• Quetiapin, Seroquel 

• Zyprexa (Olanzapin) 

Med få unntak: nevroleptika har ikke effekt på 
hallusinasjoner hos dissosiative pasienter 



Komorbid (kompleks) PTSD og andre 
lidelser 

• PTSD og depresjon: SSRI  
• Samtidig bipolar og K-PTSD: carbamazepin 

(Tegretol), valproat (Orfiril) 
• Samtidig bipolar og PTSD: lamotrigin (Lamictal) 

og topimarat (Topimax) 
• Samtidig psykose og PTSD: Andre 

generasjons/atypiske antipsykotika med effekt på 
dopaminerge system: quetiapin, risperidon, 
olanzapin  

• Hvis mulig, bruk medikamenter som best treffer 
begge tilstander 



Spesielt for dissosiative pasienter 

• Medisiner er mest virksomme når «hele 
personen» opplever at det hjelper 

• Ikke gi medisiner som bare virker på een 
«del», dvs. symptomer som fluktuerer 

• «Deler» kan motarbeide medikasjon og effekt 
av den 

• Somatoform dissosiasjon: psykoterapi 



DID pluss ko-morbid bipolar lidelse 

• Forlenget varighet og kvalitet av hypomane og maniske 
episoder 

• Er forskjellig fra stemningsskiftene hos dissosiative 
pasienter 

• Bipolar depresjon kommer på toppen av DID-
pasientens grunnleggende kroniske komplekse PTSD- 
dystyme stemnings-nivå 

• Nødvendig med stemningsstabiliserende for å jobbe 
med stabilisering for DID 

• Depressive symptomer-nivå kommer kun tilbake til det 
kroniske dysforiske utgangspunktet 

  (Loewenstein, 2017) 



Tilleggsbehandling - Hospitalisering 
• Poliklinisk behandling utgjør mesteparten av terapien 
Hospitalisering bør være kommunisert før behov oppstår: 
• Del av behandlingsplan eller delt muntlig 
• Det anbefales ikke å love at innleggelse aldri blir aktuell 

(f.eks. hos pasienter som ikke ønsker det, evt pga negative 
erfaringer) 

• Indisert ved klar og tilstedeværende fare for seg selv eller 
andre, eller manglende evne til å ta vare på seg selv 

• Frivillighet er å foretrekke 
• Samarbeide med terapeut og andre i behandlings-

nettverket rundt pasienten 
• Forbindelse til avdelinger, helst med traume-basert 

forståelse 
 



Profesjonelt nettverk 

• Samarbeide  

• Ofte behov for sammensatte tjenester 

• Felles behandlingsplan  

• Tydelig fordeling av roller og oppgaver 

• Dialog – forebygge splitting 

 

 



     Håp 

 

 

«Det finnes ingen 
fortid som er så 
belastet at ikke 
fremtiden kan bli ny!» 

 
                      (Gordon Johnsen) 



Takk for oppmerksomheten! 

 

ellen.jepsen@modum-bad.no 

 

 

 


