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vv Om samtal är som att ge någon en fisk 
så är psykoterapi ungefär det samma som att 
lära någon att fiska

vv Omsorg och ord av tröst, som ges på 
ett genuint vis är den äldsta terapi som finns

Louis Nizer 

v Vi kan definiera terapi som ett sökande 
efter värde

Abraham Maslow

v Allt som vi irriterar oss på hos andra 
säger en hel del om oss själva

Carl Jung

v ”Neurotisk” innebär att han inte är 
riktigt lika känslig som jag och ”psykotisk” 
innebär att han t.o.m. är sämre än min svåger

Karl Menninger

v Den enda sak som stör mig i livet är att 
jag inte föddes som någon annan

Woody Allen

v Jag slutade gå i psykoanalys eftersom 
min terapeut försökte hjälpa mig bakom 
ryggen på mig

Richard Lewis

v Kan du inte göra det? Ge upp!
Sigmund Freud

v Visa mig en vettig människa och jag 
skall  behandla honom frisk

Carl Jung

v Konsten i att vara klok ligger i att inse 
vad man skall ha överseende med

William James

v De enda normala människorna är de 
som du inte känner särskilt väl

Alfred Adler

v Jag har ingen terapeut och inte vill jag 
ha någon heller; av den enkla anledningen att 
han kunde förlora förståndet

James Thurber

Sagt om Psykoterapi



  

Vi börjar med en överblick av de metoder som idag Vi börjar med en överblick av de metoder som idag 
används vid behandlandet av psykologiskt trauma. Det är används vid behandlandet av psykologiskt trauma. Det är 
metoder som de flesta känner igen och som erbjuds av metoder som de flesta känner igen och som erbjuds av 
landstingen inom psykiatrisk öppenvård runtom i landet.landstingen inom psykiatrisk öppenvård runtom i landet.
  
Dessa terapiformer är kanske inte specifikt utvecklade för Dessa terapiformer är kanske inte specifikt utvecklade för 
trauma men har i sin egen rätt plats på den terapeutiska trauma men har i sin egen rätt plats på den terapeutiska 
kartan vid behandlandet av trauma och dissociation. Vi talar kartan vid behandlandet av trauma och dissociation. Vi talar 
nu om psykodynamisk, psykoanalytisk, kognitiv och kognitiv nu om psykodynamisk, psykoanalytisk, kognitiv och kognitiv 
beteendeterapeutisk tradition.  Vidare finns det inom dessa beteendeterapeutisk tradition.  Vidare finns det inom dessa 
terapeutiska genrer också mer specifika traumaterapeutiska terapeutiska genrer också mer specifika traumaterapeutiska 
behandlingsformer, vilka vi i vissa fall tittar lite närmare på behandlingsformer, vilka vi i vissa fall tittar lite närmare på 
och i andra fall bara nämner kort.  och i andra fall bara nämner kort.  
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Psykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
ALLMÄNT:
En psykodynamisk traumaterapeutisk behandling utgår i regel från ett egopsykologiskt synsätt 
(från Freuds uppdelning av människans psyke i tre delar –ego, superego och detet) där de av 
traumat igångsatta psykiska försvaren utforskas och belyses. Dynamiken mellan patientens 
identifierbara symptom och de trauman som patienten/klienten beskriver (och även, eller kanske 
särskilt, de som eventuellt inte nämns) lyfts fram genom interaktionen mellan terapeuten och 
klienten, där överföringar och motöverföringar speglar det inre livets dynamik.   

Eftersom Freud kom att negligera sina tidiga resultat av de studier 
han gjorde av sina traumatiserade patienter tog det ett bra tag, 
ändå in på 1980-t, innan psykoanalysen och psykodynamiken kunde 
på ett effektivt sätt belysa människors traumatiska bakgrund som 
orsak till patienternas dåliga psykiska mående och förklara dessa 
trauman i ett psykosocialt perspektiv snarare än frukten av 
intrapsykiska konflikter.
I dagsläget har psykodynamiken och den kognitiva psykoterapin 
ungefär motsvarande syn på hur traumat påverkar individens 
föreställningar och uppfattningar om betydelsen av det inträffade. 
Psykodynamiken har dock ett starkare fokus på hur traumat 
påverkat den enskilda människans relationsmönster, tillit, världsbild 
och mellanmänskliga relationer.



  

Psykodynamisk korttidsterapiPsykodynamisk korttidsterapi
Psykodynamisk  terapiPsykodynamisk  terapi

Psykodynamisk korttidsterapi är en specifik form av psykodynamisk terapi som särskilt Psykodynamisk korttidsterapi är en specifik form av psykodynamisk terapi som särskilt 
fokuserar på de känslomässiga konflikter som traumat väckt, särskilt om konflikterna står i fokuserar på de känslomässiga konflikter som traumat väckt, särskilt om konflikterna står i 
relation till ett tidigt trauma. relation till ett tidigt trauma. 
Tanken i psykodynamisk korttidsterapi är att klienten genom att återberätta den traumatiska Tanken i psykodynamisk korttidsterapi är att klienten genom att återberätta den traumatiska 
händelsen till en lugn, empatisk, engagerad och icke-dömande terapeut kan stärka sin egen händelsen till en lugn, empatisk, engagerad och icke-dömande terapeut kan stärka sin egen 
självkänsla, skapa effektivare tankeprocesser och erövra en förmåga att hantera den självkänsla, skapa effektivare tankeprocesser och erövra en förmåga att hantera den 
intensiva känslorna på ett mer balanserat sätt.intensiva känslorna på ett mer balanserat sätt.

Genom hela processen hjälper terapeuten sin klient att identifiera de situationer som i nutid Genom hela processen hjälper terapeuten sin klient att identifiera de situationer som i nutid 
triggar igång de traumatiska minnena och skapar och förstärker symptomen på PTSD triggar igång de traumatiska minnena och skapar och förstärker symptomen på PTSD 
(posttraumatisk stress).(posttraumatisk stress).

I denna behandlingsform framhåller terapeuten känsliga ämnen som bortträngning, I denna behandlingsform framhåller terapeuten känsliga ämnen som bortträngning, 
överföringsreaktioner och katarsis.överföringsreaktioner och katarsis.



  

AEDPAEDP
Accelerated Experiental Dynamic PsychotherapyAccelerated Experiental Dynamic PsychotherapyPsykodynamisk  terapiPsykodynamisk  terapi

““The world breaks everyone and afterward many are strong at the broken places.The world breaks everyone and afterward many are strong at the broken places. “ “
Ernest Hemingway,  Ernest Hemingway,  A Farewell to ArmsA Farewell to Arms

AEDP är en ny form av korttidspsykoterapi i dynamisk anda. AEDP vill hjälpa människor att bli AEDP är en ny form av korttidspsykoterapi i dynamisk anda. AEDP vill hjälpa människor att bli 
just starkare på de ställen som blivit skadade. Hos alla människor, menar Diana Fosha, som är just starkare på de ställen som blivit skadade. Hos alla människor, menar Diana Fosha, som är 
frontfigur och grundare av denna typ av psykodynamisk terapi, finns en inneboende förmåga frontfigur och grundare av denna typ av psykodynamisk terapi, finns en inneboende förmåga 
att hantera svåra erfarenheter. Hos alla, menar hon, finns det något område som fortfarande att hantera svåra erfarenheter. Hos alla, menar hon, finns det något område som fortfarande 
är helt. Krisen eller traumat kan bli en möjlighet som ibland öppnar dörren till extraordinära är helt. Krisen eller traumat kan bli en möjlighet som ibland öppnar dörren till extraordinära 
färdigheter som annars kanske hade förblivit oupptäckta.färdigheter som annars kanske hade förblivit oupptäckta.
  
AEDP handlar helt enkelt om att göra det bästa möjliga av denna erfarenhet; denna förmåga. AEDP handlar helt enkelt om att göra det bästa möjliga av denna erfarenhet; denna förmåga. 
AEDP handlar om förändring, -och helande. AEDP har inslag av flera olika genréer inom AEDP handlar om förändring, -och helande. AEDP har inslag av flera olika genréer inom 
psykoterapeutiskt arbete, bland annat anknytningsteori, känslomässig neuropsykologi, psykoterapeutiskt arbete, bland annat anknytningsteori, känslomässig neuropsykologi, 
kroppsorienterade infallsvinklar och studier kring människors förmåga att förändras och kroppsorienterade infallsvinklar och studier kring människors förmåga att förändras och 
utvecklas. Grunden i arbetet är relationen mellan terapeuten och klienten.utvecklas. Grunden i arbetet är relationen mellan terapeuten och klienten.



  

PsykoanalysPsykoanalys
ALLMÄNT:
Visst känner de flesta till den berömda soffan, men hur går den till och vad är 
det som sker under en psykoanalys?

Grunden till den psykoanalytiska teorin ligger i Freuds teorier om det 
undermedvetna jaget; teorier som uppstod efter det att han noterat att fysiska 
symptom hos hans hysteriska patienter tycktes försvinna sedan de kommit i 
kontakt med material som varit gömt i det undermedvetna. Han menade att 
det undermedvetna påverkar vårt beteende, vår personlighet och vårt känsloliv. 
Vårt medvetande, menade han, skyddas av en rad försvarsmekanismer (som 
förträngning, rationalisering och regression), från de delar av verkligheten som 
det har svårt att acceptera. Genom fri association, där även drömmarna är en 
bro till det undermedvetna och representerar en symbolisk bild av våra 
uppfyllda drömmar, kan vi ta oss förbi försvarsmekanismerna och nå roten till 
våra svårigheter och därmed också frigöra dem.

Sedan Freuds dagar har psykoanalysen fått följare som lett terapiformen in i nya 
banor. Genom att använda sig av psykoanalys, fann Burton (2004) att hans 
patienter kunde spela upp sitt tidigare trauma. Hans slutsats var att 
återuppspelandet av traumat fyller fler funktioner. Först är det en form av 
bekräftelse på att traumat verkligen inträffat, sedan hjälper det även patienten 
att ta kontrollen över upplevelsen av tidigare hjälplöshet. Genom att ändra 
utgången av händelsen, vilket ger det okotrollerbara en illusion av kontroll, 
upplever patienten dessutom en form av upprättelse. 



  

TA – Transaktionsanalytisk psykoterapiTA – Transaktionsanalytisk psykoterapi
Psykoanalys - besläktadPsykoanalys - besläktad

Grundaren till TA, Eric Berne – som själv var utbildad freudiansk psykoanalytisk psykiater, ville Grundaren till TA, Eric Berne – som själv var utbildad freudiansk psykoanalytisk psykiater, ville 
inte att TA skulle kallas för efterfreudiansk utan inte att TA skulle kallas för efterfreudiansk utan utanförfreudianskutanförfreudiansk. Trots detta finns det en . Trots detta finns det en 
del paralleller till Freuds psykologi kring människan och hennes relationer.  del paralleller till Freuds psykologi kring människan och hennes relationer.  
Med fokuset på transaktioner vill TA ändra psykoanalysens inriktning på den interna Med fokuset på transaktioner vill TA ändra psykoanalysens inriktning på den interna 
dynamiken till ett fokus på de mellanmänskliga överföringarna och den mänskliga dynamiken till ett fokus på de mellanmänskliga överföringarna och den mänskliga 
interaktionen. Det handlar då om förändrade beteenden, och bron till den kognitiva interaktionen. Det handlar då om förändrade beteenden, och bron till den kognitiva 
beteendeterapin är uppenbar.   beteendeterapin är uppenbar.   

Hellre än att tro att en förhöjd medvetenhet om människans interna –undermedvetna  Hellre än att tro att en förhöjd medvetenhet om människans interna –undermedvetna  
processer är lösningen på människans problem, vill TA framhålla det mellanmänskliga spelet processer är lösningen på människans problem, vill TA framhålla det mellanmänskliga spelet 
mellan klienten och de människor som klienten samspelar med i sin vardag. Genom att mellan klienten och de människor som klienten samspelar med i sin vardag. Genom att 
förändra samspelet kan människan lösa sin a känslomässiga problem, menar TA. Berne ville förändra samspelet kan människan lösa sin a känslomässiga problem, menar TA. Berne ville 
bota sina patienter framom att bara förstå dem. Genom detta sätt att tänka kom en av de bota sina patienter framom att bara förstå dem. Genom detta sätt att tänka kom en av de 
främsta kännetecknen för TA att formas, -nämligen ett (oftast skriftligt) kontrakt mellan främsta kännetecknen för TA att formas, -nämligen ett (oftast skriftligt) kontrakt mellan 
terapeuten och klienten där terapeuten lovar att driva de specifika förändringar som behövs terapeuten och klienten där terapeuten lovar att driva de specifika förändringar som behövs 
för att lösa de problem som klienten har.  för att lösa de problem som klienten har.  



  

Kognitiv PsykoterapiKognitiv Psykoterapi
ALLMÄNT:
Kognitiva terapier (KT) försöker förändra irrationella och felaktiga uppfattningar, föreställningar (om 
t.ex. ansvar) och förväntningar hos patienten. En viktig del av KT är psychoeducation, -undervisning 
om traumat och hur människor generellt brukar kunna reagera etc. Efter ett trauma kan patienten 
lätt uppleva att hon eller han håller på att mista förståndet, att hon reagerar på ett knasigt sätt eller 
att hon kunde ha förändrat utgången om… (magical thinking).  

Terapeuten möter patienten på en kognitiv nivå och försöker tillsammans med patienten att hitta 
nya lösningar, alternativa synsätt och möjliga infall som kan ge patienten ett sätt att hantera det som 
har hänt.

Terapeuten undervisar och ger uppgifter och råd. Det kan handla om tips på vad som 
brukar kunna hjälpa; vad terapeuten genom sin erfarenhet sett att ha hjälpt andra (t.ex. Att 
lära sig avslappningstekniker etc.) Olika visualiseringstekniker, affirmationer etc. lärs ut, så 
att patienten själv skall kunna hantera sin ångest i sin vardag med hjälp av dessa verktyg.

De felaktiga tankesmönstren tillåts med ny kunskap att ersättas av coping-strategier för att 
hantera traumat.



  

Kognitiv BeteendeterapiKognitiv Beteendeterapi
ALLMÄNT:
Kognitiv Beteeendeterapi (KBT) fokuserar på att hjälpa klienten att bli medveten om att tankar, 
attityder, förväntningar och föreställningar kan bidra till att man mår dåligt. Klienten lär sig hur 
särskilda föreställningar, som kan ha utvecklats redan tidigt i livet i form av ett psykiskt försvar eller 
ett skydd, inte längre fyller sin funktion utan bidrar till att klienten mår dåligt. Följande steg blir att 
försöka ändra på beteendet eller tankemönstret. (Se KT)

Ofta innehåller KBT hemläxor eller skrivövningar. Det kan t.ex. Ofta innehåller KBT hemläxor eller skrivövningar. Det kan t.ex. 
Vara frågan om att klienten får skrivövningar där han får Vara frågan om att klienten får skrivövningar där han får 
ifrågasätta de negativa föreställningar han har, t.ex. Att han ifrågasätta de negativa föreställningar han har, t.ex. Att han 
själv var ansvarig för övergreppen, och granska de bevis han själv var ansvarig för övergreppen, och granska de bevis han 
anser sig ha för föreställningen i fråga.anser sig ha för föreställningen i fråga.
KBT kan också innehålla exponeringsträning. Detta används KBT kan också innehålla exponeringsträning. Detta används 
särskilt vid enklare former av posttraumatisk besvär, alltså de särskilt vid enklare former av posttraumatisk besvär, alltså de 
som blivit traumatiserade av en enskild händelse (trauma typ som blivit traumatiserade av en enskild händelse (trauma typ 
1). Exponeringsträning innebär att man gradvis exponeras för 1). Exponeringsträning innebär att man gradvis exponeras för 
traumat och de situationer som man är rädd för, så att de traumat och de situationer som man är rädd för, så att de 
mister sin makt över individen. KBT kan också innebära att mister sin makt över individen. KBT kan också innebära att 
klienten får lära sig coping-strategier för att urholka och klienten får lära sig coping-strategier för att urholka och 
motarbeta ångesten. Det kan till exempel vara frågan om motarbeta ångesten. Det kan till exempel vara frågan om 
andningstekniker, avslappning eller visualisering.andningstekniker, avslappning eller visualisering.



  

TF-CBT TF-CBT Trauma focused Cognitive Behavioral therapyTrauma focused Cognitive Behavioral therapy
TF-KBT Traumafokuserad KBTTF-KBT Traumafokuserad KBTKognitiv BeteendeterapiKognitiv Beteendeterapi

Traumafokuserad KBT har utvecklats till en egen form av KBT. Det utformades för att Traumafokuserad KBT har utvecklats till en egen form av KBT. Det utformades för att 
behandla negativa emotionella och beteendemässiga reaktioner på sexuella övergrepp och behandla negativa emotionella och beteendemässiga reaktioner på sexuella övergrepp och 
andra trauman. Modellen grundar sig på undervisning om trauma och klientens uppfattning andra trauman. Modellen grundar sig på undervisning om trauma och klientens uppfattning 
av traumat revalueras, genom att sätta fokus på de uppfattningar som har ett samband med av traumat revalueras, genom att sätta fokus på de uppfattningar som har ett samband med 
traumat. TF-KBT hjälper också nära anhöriga att hantera frågor kring traumat och ger dem traumat. TF-KBT hjälper också nära anhöriga att hantera frågor kring traumat och ger dem 
verktyg att hantera sin stress i samband med t.ex. ett avslöjande om sexuella övergrepp verktyg att hantera sin stress i samband med t.ex. ett avslöjande om sexuella övergrepp 
samtidigt som de får hjälp i att fungera som ett stöd åt den som utsatts. samtidigt som de får hjälp i att fungera som ett stöd åt den som utsatts. 

Tankemönster som kan tänkas komma upp i terapin är en upplevelse av att den utsatta är Tankemönster som kan tänkas komma upp i terapin är en upplevelse av att den utsatta är 
den som bär ansvaret för traumat/övergreppet, upplevelse av hjälplöshet och ilska (även mot den som bär ansvaret för traumat/övergreppet, upplevelse av hjälplöshet och ilska (även mot 
den utsatta alternativt mot det egna jaget för att jag själv klarat mig undan), upplevelsen av den utsatta alternativt mot det egna jaget för att jag själv klarat mig undan), upplevelsen av 
utanförskap samt dylika tankar och upplevelser som i sin tur kan ge beteendemässiga utanförskap samt dylika tankar och upplevelser som i sin tur kan ge beteendemässiga 
störningar. störningar. 



  

ACT ACT – – Acceptance and Commitment therapyAcceptance and Commitment therapy
Kognitiv BeteendeterapiKognitiv Beteendeterapi

ACT är en unik form av kognitiv beteendeterapi som också bygger på Mindfulness och ACT är en unik form av kognitiv beteendeterapi som också bygger på Mindfulness och 
Acceptansterapeutisk teori. Målet är att klienten skall bli psykologiskt och beteendemässigt Acceptansterapeutisk teori. Målet är att klienten skall bli psykologiskt och beteendemässigt 
flexibelflexibel, vilket inom ACT innebär att vara närvarande i nuet med hela människan (holistisk , vilket inom ACT innebär att vara närvarande i nuet med hela människan (holistisk 
teori). ”Relationell ram teori” – Relational Frame Theory-(RFT)  har också en funktionell plats teori). ”Relationell ram teori” – Relational Frame Theory-(RFT)  har också en funktionell plats 
inom ACT, liksom teorier kring förståelsen av hur ordval påverkar vårt sätt att tänka och  hur inom ACT, liksom teorier kring förståelsen av hur ordval påverkar vårt sätt att tänka och  hur 
vi ser på vårt eget lidande.vi ser på vårt eget lidande.

  Som kontextuell terapi utmanar ACT klienten att acceptera sina tankar och känslor OCH Som kontextuell terapi utmanar ACT klienten att acceptera sina tankar och känslor OCH 
samtidigt engagera sig i ett förändringsarbete. Är klientens infallsvinkel följande ”jag vill börja samtidigt engagera sig i ett förändringsarbete. Är klientens infallsvinkel följande ”jag vill börja 
på bättre men har ångest inför tanken på terapi” så kan ACT-terapeuten spegla genom att på bättre men har ångest inför tanken på terapi” så kan ACT-terapeuten spegla genom att 
säga något i stil med ”Du vill börja må bättre OCH är rädd för arbetet i terapin?” Denna lilla, säga något i stil med ”Du vill börja må bättre OCH är rädd för arbetet i terapin?” Denna lilla, 
men viktiga skillnad i uttryck är själva essensen i ACT. Den visar på att de bägge sidorna av men viktiga skillnad i uttryck är själva essensen i ACT. Den visar på att de bägge sidorna av 
klientens upplevelse inte står i motsatsförhållande till varandra och att ett förändringsarbete klientens upplevelse inte står i motsatsförhållande till varandra och att ett förändringsarbete 
inte först kräver ett eliminerande av känslor eller känsouttryck.  inte först kräver ett eliminerande av känslor eller känsouttryck.  



  

PE PE – – Prolonged ExposureProlonged Exposure
Kognitiv BeteendeterapiKognitiv Beteendeterapi

Prolonged Exposure (PE) terapi är ett individuellt behandlingsprogram inom ramen för KBT Prolonged Exposure (PE) terapi är ett individuellt behandlingsprogram inom ramen för KBT 
som är särskilt utvecklad för posttraumatisk stress (PTSD). Målsättningen är att hjälpa som är särskilt utvecklad för posttraumatisk stress (PTSD). Målsättningen är att hjälpa 
klienterna att bearbeta de traumatiska erfarenheterna och därmed reducera förekomsten av klienterna att bearbeta de traumatiska erfarenheterna och därmed reducera förekomsten av 
psykisk störning. (PE therapy kan översättas med Förlängd exponeringsterapi) psykisk störning. (PE therapy kan översättas med Förlängd exponeringsterapi) 

Det PE-terapeutiska arbetet består av tre delar;Det PE-terapeutiska arbetet består av tre delar;
•• Psykoedukation om vanliga reaktioner på traumatiska erfarenheter och trauma som Psykoedukation om vanliga reaktioner på traumatiska erfarenheter och trauma som 
orsak till kroniska posttraumatiska svårigheter.orsak till kroniska posttraumatiska svårigheter.
•• Imaginär exponering –upprepad exponering av det traumatiska minnet (en form av Imaginär exponering –upprepad exponering av det traumatiska minnet (en form av 
emotionellt återupplevande av traumat under trygga omständigheter)emotionellt återupplevande av traumat under trygga omständigheter)
•• In-vivo exponering-ett gradvis möte med saker som påminner om traumat, som In-vivo exponering-ett gradvis möte med saker som påminner om traumat, som 
situationer, föremål, platser etc, som trots att de i sig är ofarliga av patienten upplevs som situationer, föremål, platser etc, som trots att de i sig är ofarliga av patienten upplevs som 
skadliga eller hotfulla.  skadliga eller hotfulla.  
PE sägs reducera symptom på PTSD som intensiva starka känslor, ångest, flashbacks, PE sägs reducera symptom på PTSD som intensiva starka känslor, ångest, flashbacks, 
emotionell avtrubbning, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och överdriven emotionell avtrubbning, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och överdriven 
vaksamhet. vaksamhet. 



  

En liten jämförelseEn liten jämförelse

Psykodynamiska och psykoanalytiska förhållningssätt till traumaarbete och –terapi sätter sin Psykodynamiska och psykoanalytiska förhållningssätt till traumaarbete och –terapi sätter sin 
tyngdpunkt på att medvetandegöra traumat och förändra attityden till den samma vilket tyngdpunkt på att medvetandegöra traumat och förändra attityden till den samma vilket 
sedan förväntas ge resultat gällande beteenden, som en naturlig följd av attitydförändringen.sedan förväntas ge resultat gällande beteenden, som en naturlig följd av attitydförändringen.

Rena beteendeterapeutiska terapimodeller föreslår en omvänd process som inte kräver en Rena beteendeterapeutiska terapimodeller föreslår en omvänd process som inte kräver en 
attitydförändring. Man fokuserar på att ändra ett visst beteende och som en konsekvens av attitydförändring. Man fokuserar på att ändra ett visst beteende och som en konsekvens av 
det förändrade beteendet kan eventuellt en attitydförändring och en känslomässig det förändrade beteendet kan eventuellt en attitydförändring och en känslomässig 
förändring uppstå, även om fokus inte ligger just där. förändring uppstå, även om fokus inte ligger just där. 

Traditionell kognitiv beteendeterapi har ett interaktivt förhållningssätt till beteenden. Först Traditionell kognitiv beteendeterapi har ett interaktivt förhållningssätt till beteenden. Först 
måste tanken synliggöras varefter beteendet kan förändras. Den nya tanken evalueras och måste tanken synliggöras varefter beteendet kan förändras. Den nya tanken evalueras och 
prövas därefter.prövas därefter.

ACT menar att motsatta beteenden och attityder kan samexistera. De kan finnas samtidigt ACT menar att motsatta beteenden och attityder kan samexistera. De kan finnas samtidigt 
och fungera oberoende av varandra. Att bejaka förändringen samtidigt med känslan och och fungera oberoende av varandra. Att bejaka förändringen samtidigt med känslan och 
attityden är det första steget till helhet.     attityden är det första steget till helhet.     



  

Nya Metoder...Nya Metoder...

Nya Terapiformer dyker upp titt som tätt; vissa mer Nya Terapiformer dyker upp titt som tätt; vissa mer 
framgångsrika än andra; några får internationell framgångsrika än andra; några får internationell 
genomslagskraft, andra inte. De flesta har sin grund i ett genomslagskraft, andra inte. De flesta har sin grund i ett 
psykodynamiskt eller kognitivt tankesätt och utövas ibland psykodynamiskt eller kognitivt tankesätt och utövas ibland 
inom ramen för dessa praktiker.inom ramen för dessa praktiker.

Forskning sker kontinuerligt och olika metoder jämförs och Forskning sker kontinuerligt och olika metoder jämförs och 
evalueras, mot bakgrunden av specifika trauma, evalueras, mot bakgrunden av specifika trauma, 
åldersgrupper, parallella diagnoser etc. åldersgrupper, parallella diagnoser etc. 

Det är förmodligen omöjligt att få en enhetlig och helt rättvis Det är förmodligen omöjligt att få en enhetlig och helt rättvis 
bild av vad som rör sig inom både forskning och klinisk bild av vad som rör sig inom både forskning och klinisk 
praktik; det mesta är kanske inte ens relevant för den som praktik; det mesta är kanske inte ens relevant för den som 
söker stöd här i Sverige idag; men det kan ändå vara söker stöd här i Sverige idag; men det kan ändå vara 
intressant och läsa lite om en del av det som sker i den intressant och läsa lite om en del av det som sker i den 
behandlande världen…behandlande världen…

På de kommande sidorna följer länkar enligt följande; På de kommande sidorna följer länkar enligt följande; 



  

Översikt; Nya MetoderÖversikt; Nya Metoder

Detta handlar inte om en Detta handlar inte om en 
översikt i ordets rätta översikt i ordets rätta 
bemärkelse utan skall bemärkelse utan skall 
snarare ses som ett litet snarare ses som ett litet 
smakprov på några få, men smakprov på några få, men 
ändå beprövade (oftast) ändå beprövade (oftast) 
metoder som används på metoder som används på 
lite olika håll i världen.lite olika håll i världen.
Det är alltså inte frågan om Det är alltså inte frågan om 
några rekommendationer några rekommendationer 
varken åt det ena eller varken åt det ena eller 
andra hållet…andra hållet…

Specifika terapier för Specifika terapier för 
specifika målgrupperspecifika målgrupper

Med inspiration Med inspiration 
från östfrån öst

Internationella Internationella 
rösterröster



  

MetoderMetoder; ; Specifika metoder för specifika målgrupper Specifika metoder för specifika målgrupper 

Rasspecifikt traumaRasspecifikt trauma
Racist-Incident-Based Trauma Racist-Incident-Based Trauma 
TherapyTherapy
Terapiformen framlades och publicerades i 
”The Journal of Emotional Trauma” i 
december 2006
http://www.informaworld.com/smpp/conten
t~content=a902890101~db=all~jumptype=rs

s

Psykiska funktionshinderPsykiska funktionshinder
Miljöterapeutiska interventioner vid Miljöterapeutiska interventioner vid 
traumatrauma
-är i och för sig ingenting nytt, det är bara 
sättet det används å som är lite nydanande
http://www.childtrauma.org/ctamaterials/ap

sac2.asp

AIDS / HIVAIDS / HIV
Terapeutisk skrivande;  text till Terapeutisk skrivande;  text till 
musikmusik
En ganska så intressant metod beskrivs i 
denna kanadensiska artikel

http://www.highbeam.com/doc/1P3-
1444319851.html

ÖVERLEVARE / Sexuella ÖVERLEVARE / Sexuella 
övergreppövergrepp
Kognitiv analytisk terapi – KAT Kognitiv analytisk terapi – KAT 
(Cognitive Analytic therapy - CAT)(Cognitive Analytic therapy - CAT)
En evidensbaserad långtidsterapeutisk 
metod för behandlandet av trauma, med 
aspekter av både psykoanalytisk teori och 
kognitiv metod.
http://www.mihsr.monash.org/cce/res/pdf

/c/938.pdf

ÖVERLEVARE / TortyrÖVERLEVARE / Tortyr
Dialektisk beteendeterapi Dialektisk beteendeterapi 
samt en överblick av andra terapeutiska 
interventioner som kan vara aktuella vid 
behandlandet av tortyroffer. ”Advances in 
Psychiatry”
http://apt.rcpsych.org/cgi/content/full/6/4/

295?
maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULT
FORMAT=&fulltext=emdr&searchid=1&FI

RSTINDEX=0&sortspec=relevance&resour
cetype=HWCIT



  

MetoderMetoder; ; Med inspiration från östMed inspiration från öst

HakomimetodenHakomimetoden
Hakomimetodens rötter finns i österlänsk 
filosofi och mindfulness kombinerad med 
västerländska metoder för psykoterapi
Terapiformen framlades och presenterades 
1981 av sin grundare Ron Kutz

http://www.hakomiinstitute.com/

TFT - Thought Field therapy TFT - Thought Field therapy 
Den av Dr Roger Callahan utarbetade 
metoden bygger på traditioner från kinesisk 
medicin 
TFT har varit under utveckling i över 22 års 
tid

http://www.rogercallahan.com/index2.php

Emotional Freedom Emotional Freedom 
Techniques - EFTTechniques - EFT
Är en ”nålfri variant av akupunktur”
Med inspiration från öst-och från dr 
Callahans TFT – bland annat

http://www.emofree.com/

Kaya KriyaKaya Kriya
”Kaya Kriya” är sanskrit och står för den 
fysiska kroppen.
Kaya Kriya metoden används i huvudsak 
vid fysiska trauman men kan också 
behandla psykiska besvär… 

http://www.highbeam.com/doc/1P1-
82617990.html

Daoistisk kognitiv Daoistisk kognitiv 
psykoterapipsykoterapi
Kombination av västerländsk KT och 
kinesisk daoistisk filosofi
Terapiformen, som grundades 1997 i Kina, 
försöker smälta ihop flera olika former av 
kognitiva metoder från den västerländska 
psykoterapin med uråldriga kinesiska 
skrifter, Daodejing, som är ett klassiskt 
filosofiskt verk inom den kinesiska 
daoismen.

http://www.wcprr.org/pdf/03-
01/2008.01.032036.pdf 



  

MetoderMetoder; ; Internationella perspektivInternationella perspektiv

BrainspottingBrainspotting 
Med fokus på hjärnan…
Fysiologisk terapiform med påverkan på det 
mänskliga psyket. 

http://www.biolateral.com/brainspotting.ht
m

Sand Tray TherapySand Tray Therapy
En uttryckande terapiform
-Kan lätt förväxlas med Sandplay therapy, 
men är inte riktigt samma sak, bara nästan…
http://www.counselingoutfitters.com/vistas/

vistas08/Webber.htm

Sandplay TherapySandplay Therapy
…är en form av uttryckande terapi och i 
likhet med många andra dylika terapiformer 
ofta kombinerad med en konventionell 
psykoterapi som grund. 

http://www.sandplay.org

Trauma Systems TherapyTrauma Systems Therapy
En multidisciplinär trauma-terapeutisk 
metod 
Den riktar in sig alldeles särskilt på barn 
och unga och behandlar även den sociala 
miljö i vilken personen som behandlas 
lever och existerar. PDF:
http://www.nctsnet.org/nctsn_assets/pdfs

/promising_practices/tst_general.pdf

Emotional Shock and Emotional Shock and 
TraumaTrauma
En ny form av terapeutisk intervention för 
barndomstrauman 
Den grundar sig till stor del på de studier 
som lagts fram av William Emerson, Ph.D., 
och Graham Farrant, M.D. om barns 
utveckling  
http://www.terrylarimore.com/Shock.htm

l 



  

Vem är vem i de terapeutiska rummen?Vem är vem i de terapeutiska rummen?

PSYKIATERPSYKIATER
Psykiatern, som är en läkare med Psykiatern, som är en läkare med 

vidareutbildning i psykiatri, är oftast den som vidareutbildning i psykiatri, är oftast den som 
har ansvar för diagnostisering, medicinering har ansvar för diagnostisering, medicinering 
och eventuella sjukintyg. Psykiatern bedriver och eventuella sjukintyg. Psykiatern bedriver 
således inte terapi i den bemärkelsen, såvida  således inte terapi i den bemärkelsen, såvida  

inte han eller hon också är psykoterapeut.inte han eller hon också är psykoterapeut.

Leg PSYKOLOGLeg PSYKOLOG
Psykologen är oftast den som utför Psykologen är oftast den som utför 

psykologiska utredningar. Han eller hon har psykologiska utredningar. Han eller hon har 
en femårig psykologutbildning och bedriver en femårig psykologutbildning och bedriver 

också samtalsterapi. Legitimeringen utfärdas också samtalsterapi. Legitimeringen utfärdas 
av socialstyrelsen. av socialstyrelsen. 

KURATOR/BETEENDEVETAREKURATOR/BETEENDEVETARE
Kuratorn arbetar i regel med kortare Kuratorn arbetar i regel med kortare 

interventioner och stödsamtal, sällan med interventioner och stödsamtal, sällan med 
längre terapier, även om så också kan vara längre terapier, även om så också kan vara 

fallet (då kuratorn även fungerar som fallet (då kuratorn även fungerar som 
samtalsterapeut). Kuratorn är i regel samtalsterapeut). Kuratorn är i regel 

socionom eller har en annan socionom eller har en annan 
beteendevetenskaplig utbildning. beteendevetenskaplig utbildning. 

LEG PSYKOTERAPEUTLEG PSYKOTERAPEUT
En legitimerad psykoterapeut är en läkare, psykolog, En legitimerad psykoterapeut är en läkare, psykolog, 

socionom eller person med dylik utbildning och sedan socionom eller person med dylik utbildning och sedan 
ytterligare en psykoterapeutisk vidareutbildning som ytterligare en psykoterapeutisk vidareutbildning som 

sker i två steg under en längre tid med tillhörande sker i två steg under en längre tid med tillhörande 
egenterapi och terapi under handledning. Efter egenterapi och terapi under handledning. Efter 

genomgången utbildning utfärdas av socialstyrelsen genomgången utbildning utfärdas av socialstyrelsen 
en legitimation. Psykoterapin kan vara kognitivt en legitimation. Psykoterapin kan vara kognitivt 

inriktad eller psykodynamisk (även t psykoanalytisk)   inriktad eller psykodynamisk (även t psykoanalytisk)   

(SAMTALS)TERAPEUT(SAMTALS)TERAPEUT
En samtalsterapeut kan ha  i princip vilken En samtalsterapeut kan ha  i princip vilken 

grundutbildning som helst (eller ingen alls). Ofta har grundutbildning som helst (eller ingen alls). Ofta har 
dock samtalsterapeuterna någon form av dock samtalsterapeuterna någon form av 
diplomering eller certifiering. Begreppet diplomering eller certifiering. Begreppet 

”samtalsterapeut” är inte skyddat vilket gör det lite ”samtalsterapeut” är inte skyddat vilket gör det lite 
vanskligt för klienterna att avgöra vilken kompetens vanskligt för klienterna att avgöra vilken kompetens 

personen egentligen besitter. Eftersom det ute personen egentligen besitter. Eftersom det ute 
förekommer någon legitimering har socialstyrelsen förekommer någon legitimering har socialstyrelsen 
heller inte ansvar över den behandling som erbjuds. heller inte ansvar över den behandling som erbjuds. 

Till denna kategori hör dock många ytterst Till denna kategori hör dock många ytterst 
kompetenta terapeuter varierande inriktning (musik- kompetenta terapeuter varierande inriktning (musik- 

dans, TA, bild etc.) dans, TA, bild etc.) 

SJÄLAVÅRDARESJÄLAVÅRDARE
Själavårdaren är i regel anställd av Själavårdaren är i regel anställd av 

någon kyrka (men kan t.ex. någon kyrka (men kan t.ex. 
tjänstgöra på högskola eller sjukhus)tjänstgöra på högskola eller sjukhus)

De är i regel präster eller diakoner, De är i regel präster eller diakoner, 
ofta med samtalsterapeutisk ofta med samtalsterapeutisk 

vidareutbildningvidareutbildning

Patient – Konfident - KlientPatient – Konfident - Klient



  

-- EMDREMDR
-- TIRTIR
-- Kroppsorienterad traumaterapiKroppsorienterad traumaterapi
-- Hypnoterapeutisk traumaterapiHypnoterapeutisk traumaterapi
-- TARATARA
-- Uttryckande terapierUttryckande terapier
-- VisualiseringsterapierVisualiseringsterapier

Specifika traumaterapierSpecifika traumaterapier



  

ALLMÄNT:ALLMÄNT:
Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en relativt ny terapiform som har Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en relativt ny terapiform som har 
ett särskilt fokus på just Kris och Trauma och som behandlar med trauma förknippade ett särskilt fokus på just Kris och Trauma och som behandlar med trauma förknippade 
upplevelser som ångest, skuld, depression, panik, sömnsvårigheter och flashbacks.upplevelser som ångest, skuld, depression, panik, sömnsvårigheter och flashbacks.
Tanken bakom EMDR är att en del människor som upplever trauma eller har lagrade minnena Tanken bakom EMDR är att en del människor som upplever trauma eller har lagrade minnena 
av trauma inte kan bearbeta dem på ett adekvat sätt. EMDR är då en terapeutisk metod som av trauma inte kan bearbeta dem på ett adekvat sätt. EMDR är då en terapeutisk metod som 
skyndar på integrationen av de traumatiska minnena. Hjärnans neurala information skyndar på integrationen av de traumatiska minnena. Hjärnans neurala information 
stimuleras till att få igång en normal integrerings- och läkningsprocess genom bland annat stimuleras till att få igång en normal integrerings- och läkningsprocess genom bland annat 
ögonrörelser som stimulerar kontakten mellan höger och vänster hjärnhalva. ögonrörelser som stimulerar kontakten mellan höger och vänster hjärnhalva. 

Eftersom den vänstra hjärnhalvan gör att vi kan skapa mening och organisera vår tillvaro och Eftersom den vänstra hjärnhalvan gör att vi kan skapa mening och organisera vår tillvaro och 
våra minnen så kan den hjälpa oss att lätta på stressen och organisera våra traumatiska våra minnen så kan den hjälpa oss att lätta på stressen och organisera våra traumatiska 
erfarenheter, men om erfarenheterna blir låsta I den högra hjärnhalvans funktionssystem, har erfarenheter, men om erfarenheterna blir låsta I den högra hjärnhalvans funktionssystem, har 
vi ett problem. Vi kan då inte bearbeta och integrera upplevelserna med vår systematiska vi ett problem. Vi kan då inte bearbeta och integrera upplevelserna med vår systematiska 
vänstra halva. vänstra halva. 
Genom att växelvis stimulera höger och vänster hjärnhalva, t.ex. Genom ögonrörelser eller Genom att växelvis stimulera höger och vänster hjärnhalva, t.ex. Genom ögonrörelser eller 
“tapping” sätts en process av interkommunikation igång mellan den vänstra och den högra “tapping” sätts en process av interkommunikation igång mellan den vänstra och den högra 
hjärnhalvan så att balansen åter kan etableras.hjärnhalvan så att balansen åter kan etableras.

EMDR- EMDR- Eye Movement Desensitization and ReprocessingEye Movement Desensitization and Reprocessing



  

ALLMÄNT:ALLMÄNT:
Traumatic Incident Reduction – TIR- är en individuell korttidsterapi som följer ett särskilt Traumatic Incident Reduction – TIR- är en individuell korttidsterapi som följer ett särskilt 
tydligt strukturerat schema. Terapeuter som använder sig av TIR och relaterade tydligt strukturerat schema. Terapeuter som använder sig av TIR och relaterade 
tillvägagångssätt utgår från en konkurrenskraftig metod som kallas för tillvägagångssätt utgår från en konkurrenskraftig metod som kallas för viewing (att titta viewing (att titta 
på/seende)på/seende). Viewing är en personcentrerad metod där en person (terapeuten) huserar en . Viewing är en personcentrerad metod där en person (terapeuten) huserar en 
trygg plats och en struktur till stöd för en annan person, kallad viewer (den som tittar/den trygg plats och en struktur till stöd för en annan person, kallad viewer (den som tittar/den 
seende), så att denne kan utforska sin inre värld genom vilken hon eller han kan få insikt seende), så att denne kan utforska sin inre värld genom vilken hon eller han kan få insikt 
och förmåga. och förmåga. Tittarens curriculum Tittarens curriculum utforskas steg för steg där den seende får tillfälle att utforskas steg för steg där den seende får tillfälle att 
titta in i sitt medvetande, i sig själv. titta in i sitt medvetande, i sig själv. 
Tittarens Curriculum är uppdelad i olika delar som gör det möjligt för den seende Tittarens Curriculum är uppdelad i olika delar som gör det möjligt för den seende 
(klienten) att gå framåt i ett tempo som passar just henne eller honom och ger möjlighet (klienten) att gå framåt i ett tempo som passar just henne eller honom och ger möjlighet 
till en systematiskt bearbetning av traumat. till en systematiskt bearbetning av traumat. 

Tekniken föddes ursprungligen i en psykoanalytisk miljö men har utvecklats i en alldeles Tekniken föddes ursprungligen i en psykoanalytisk miljö men har utvecklats i en alldeles 
egen riktning. Idag är TIR en personcentrerad, icke hypnotisk och icke-dömande egen riktning. Idag är TIR en personcentrerad, icke hypnotisk och icke-dömande 
strukturerad terapiform för tidsbestämda behandlingar.   strukturerad terapiform för tidsbestämda behandlingar.   

TIR- TIR- Traumatic Incident ReductionTraumatic Incident Reduction



  

ALLMÄNT:ALLMÄNT:
Trauma påverkar både psyket och fysiken, känslolivet och kroppen. En riktigt bra traumaterapi Trauma påverkar både psyket och fysiken, känslolivet och kroppen. En riktigt bra traumaterapi 
borde därför fokusera på både kroppen och det psykiska måendet. Kroppsorienterad borde därför fokusera på både kroppen och det psykiska måendet. Kroppsorienterad 
psykoterapi är I sin egen rätt sällan en behandlingsmodell utan finns oftast integrerad I någon psykoterapi är I sin egen rätt sällan en behandlingsmodell utan finns oftast integrerad I någon 
annan form av psykoterapi, t.ex. En psykodynamisk terapeutisk behandlingsram.annan form av psykoterapi, t.ex. En psykodynamisk terapeutisk behandlingsram.
Den kroppsorienterade traumaterapin fokuserar på de fysiologiska reaktionerna efter Den kroppsorienterade traumaterapin fokuserar på de fysiologiska reaktionerna efter 
traumat. Vissa kroppsorienterade traumaterapier innebär ett visst mått av beröring (till och traumat. Vissa kroppsorienterade traumaterapier innebär ett visst mått av beröring (till och 
med massageterapeutiska metoder kan användas, särskilt om behandlaren har en med massageterapeutiska metoder kan användas, särskilt om behandlaren har en 
fysioterapeutisk bakgrund). Det är dock ingen förutsättning med beröring för att det skall fysioterapeutisk bakgrund). Det är dock ingen förutsättning med beröring för att det skall 
vara en kroppsorienterad form av behandling.  vara en kroppsorienterad form av behandling.  

Kroppsorienterad psykoterapi i form av s.k. Kroppsorienterad psykoterapi i form av s.k. Sensorimotor Psychotherapy Sensorimotor Psychotherapy är en form av är en form av 
kroppsorienterad terapi som ger stöd åt överlevare att hantera störande kroppsreaktioner. kroppsorienterad terapi som ger stöd åt överlevare att hantera störande kroppsreaktioner. 
Det kan som ett exempel handla om att få stöd att hantera en upplevelse av att vara Det kan som ett exempel handla om att få stöd att hantera en upplevelse av att vara 
ofokuserad; inte helt närvarandeofokuserad; inte helt närvarande. Sensorimotor Psychotherapy . Sensorimotor Psychotherapy använder kroppens använder kroppens 
sensationer, snarare än tankar och känslor, som huvudfokus i terapin. sensationer, snarare än tankar och känslor, som huvudfokus i terapin.   

Kroppsorienterad traumaterapiKroppsorienterad traumaterapi



  

ALLMÄNT:ALLMÄNT:
Hypnoterapin har en lång historia, faktum är att den har en längre historia än både Hypnoterapin har en lång historia, faktum är att den har en längre historia än både 
psykodynamiken och den kognitiva beteendeterapin; ändå är den omgiven av en hel del psykodynamiken och den kognitiva beteendeterapin; ändå är den omgiven av en hel del 
mystik både bland professionella behandlare och allmänheten i stort. Hypnos beskrivs bäst mystik både bland professionella behandlare och allmänheten i stort. Hypnos beskrivs bäst 
som ett tillstånd av intesiv inre fokus där det undermedvetna är i framsätet medan det som ett tillstånd av intesiv inre fokus där det undermedvetna är i framsätet medan det 
medvetna jaget får stå tillbaka. Samma sak händer oftast när en person sover, men hypnos är medvetna jaget får stå tillbaka. Samma sak händer oftast när en person sover, men hypnos är 
verksamt när personen i fråga är vaken, men så avslappnad att det medvetna tar en verksamt när personen i fråga är vaken, men så avslappnad att det medvetna tar en 
“tupplur”. Klinisk hypnos används allt som oftast i terapeutiska sammanhang och bör inte “tupplur”. Klinisk hypnos används allt som oftast i terapeutiska sammanhang och bör inte 
beblandas med estradhypnos, eller hypnos i underhållningssyfte.beblandas med estradhypnos, eller hypnos i underhållningssyfte.

Klinisk hypnos handlar inte om att överlåta sig i någon annans våld och man har själv Klinisk hypnos handlar inte om att överlåta sig i någon annans våld och man har själv 
kontrollen på så sätt att terapeuten inte gör någonting emot patientens vilja. Det handlar inte kontrollen på så sätt att terapeuten inte gör någonting emot patientens vilja. Det handlar inte 
om att terapeuten kontrollerar ens medvetandeom att terapeuten kontrollerar ens medvetande
Vårt undermedvetna är alltid aktivt, det styr vår andning och vårt rörelsemönster. Klinisk Vårt undermedvetna är alltid aktivt, det styr vår andning och vårt rörelsemönster. Klinisk 
hypnos används för att aktivt förändra en människas beteende (t.ex. Vid rökning, som ett hypnos används för att aktivt förändra en människas beteende (t.ex. Vid rökning, som ett 
enkelt exempel) eller tankemöster (“jag är en otrygg person och klarar ingenting”). enkelt exempel) eller tankemöster (“jag är en otrygg person och klarar ingenting”). 

Vid trauma kan både tankemönster och beteende påverkas negativt vilket man kan bemöta Vid trauma kan både tankemönster och beteende påverkas negativt vilket man kan bemöta 
med hypnoterapi. Den kan hjälpa en att återfå trygghet och stabilitet och i kombination med med hypnoterapi. Den kan hjälpa en att återfå trygghet och stabilitet och i kombination med 
samtalsterapi vara en synnerligen god terapeutisk intervention.samtalsterapi vara en synnerligen god terapeutisk intervention.

Klinisk HypnosterapiKlinisk Hypnosterapi



  

ALLMÄNT:ALLMÄNT:
De flesta av de uttryckande terapierna är interagerande med samtalsterapeutiska metoder, De flesta av de uttryckande terapierna är interagerande med samtalsterapeutiska metoder, 
men det finns också “rena” uttrycksterapeuter (oftast bild- och musikterapeuter, varav en del men det finns också “rena” uttrycksterapeuter (oftast bild- och musikterapeuter, varav en del 
specialiserat sig på trauma) och behandlingsprogram. Vilken form som passar måste man specialiserat sig på trauma) och behandlingsprogram. Vilken form som passar måste man 
själv komma fram till. Det som är frigörande för en är kanske för en annan snudd på stötande. själv komma fram till. Det som är frigörande för en är kanske för en annan snudd på stötande. 
En del av terapiformerna görs både i grupp och i enskild terapi.En del av terapiformerna görs både i grupp och i enskild terapi.

Som exempel på uttryckande traumaterapier kan nämnas;Som exempel på uttryckande traumaterapier kan nämnas;
-- Musikterapeutiska traumagrupperMusikterapeutiska traumagrupper
-- Konstterapeutiska traumagrupperKonstterapeutiska traumagrupper
-- BildterapiBildterapi
-- Frigörande dans (ofta i grupp)Frigörande dans (ofta i grupp)
-- PsykodramaPsykodrama
-- Tejping (små trädockor som används för att åskådliggöra, berätta och visualisera)Tejping (små trädockor som används för att åskådliggöra, berätta och visualisera)
-- Lerterapi (det finns vissa gemensamma drag med bildterapin men man använder lera för Lerterapi (det finns vissa gemensamma drag med bildterapin men man använder lera för 
att uttrycka sina bilder)att uttrycka sina bilder)
-- LekterapiLekterapi
Vissa av dessa används inte i så stor utsträckning i Sverige så man kan få leta länge för att Vissa av dessa används inte i så stor utsträckning i Sverige så man kan få leta länge för att 
hitta en terapeut som jobbar på det vis man önskar… hitta en terapeut som jobbar på det vis man önskar… 

  

Uttryckande terapierUttryckande terapier



  

ALLMÄNT:ALLMÄNT:
Olika former av visualiseringstekniker har genom den komplementära terapin sökt sig in på Olika former av visualiseringstekniker har genom den komplementära terapin sökt sig in på 
den västerländska psykoterapins domäner. Inte minst genom hypnoterapins försorg har den västerländska psykoterapins domäner. Inte minst genom hypnoterapins försorg har 
visualiseringsterapin skapat sig själv ett relativt stort område inom samtalsterapierna som vi visualiseringsterapin skapat sig själv ett relativt stort område inom samtalsterapierna som vi 
känner dem idag, inte minst inom traumaterapin. När vi talar om visualiseringstekniker talar känner dem idag, inte minst inom traumaterapin. När vi talar om visualiseringstekniker talar 
vi om fantasins helande förmågor som används på lite olika sätt beroende på syfte. Det kan vi om fantasins helande förmågor som används på lite olika sätt beroende på syfte. Det kan 
vara frågan om allt från någon form av guidade meditationer (t.ex. Vid skapandet av en egen vara frågan om allt från någon form av guidade meditationer (t.ex. Vid skapandet av en egen 
inre trygg plats) till tekniker som kan uppfattas som utåtagerande, där rättvisa skipas genom inre trygg plats) till tekniker som kan uppfattas som utåtagerande, där rättvisa skipas genom 
fantasin. I gränslandet till visualiseringsterapierna finns också t.ex. Gestaltterapi, psykodrama, fantasin. I gränslandet till visualiseringsterapierna finns också t.ex. Gestaltterapi, psykodrama, 
tejping etc, där man på ett mer handlingskraftigt vis använder fantasin för att bearbeta tejping etc, där man på ett mer handlingskraftigt vis använder fantasin för att bearbeta 
traumat.traumat.

SPECIFIKA TERAPIFORMER:SPECIFIKA TERAPIFORMER:
TIR – Trauma Incident ReductionTIR – Trauma Incident Reduction
IRT – Imagery Rehersal TherapyIRT – Imagery Rehersal Therapy
VKD – Visual Kinesthetic DissociationVKD – Visual Kinesthetic Dissociation
NLP – Neuro-lingvistic Programming NLP – Neuro-lingvistic Programming 

Boktips: Boktips: Invisible HeroesInvisible Heroes, Survivors of Trauma and how they Heal , Survivors of Trauma and how they Heal av Belleruth Naparstek av Belleruth Naparstek   

VisualiseringsterapierVisualiseringsterapier



  

Självklart så finns det inte något entydigt svar på den frågan. Att Självklart så finns det inte något entydigt svar på den frågan. Att 
ha genomlevt ett trauma innebär dock en så pass stor påfrestning ha genomlevt ett trauma innebär dock en så pass stor påfrestning 
på dig som människa att terapi kan komma att bli något du på dig som människa att terapi kan komma att bli något du 
behöver för att kunna hitta ut ur alla förvirrade, uppdämda, behöver för att kunna hitta ut ur alla förvirrade, uppdämda, 
avtrubbade och flödande känslor som du måste göra till dina avtrubbade och flödande känslor som du måste göra till dina 
(åtminstone snabbare och mer strukturerat än du kan göra på (åtminstone snabbare och mer strukturerat än du kan göra på 
egen hand).egen hand).

Som sociala varelser behöver vi människor stöd av våra Som sociala varelser behöver vi människor stöd av våra 
medmänniskor. Det stödet kan se olika ut. När du fattat beslutet medmänniskor. Det stödet kan se olika ut. När du fattat beslutet 
att påbörja terapi uppstår följande utmaning; -vilken form av att påbörja terapi uppstår följande utmaning; -vilken form av 
terapi skall du välja? terapi skall du välja? 

Behöver jag gå i terapi?Behöver jag gå i terapi?



  

Det finns flera olika sätt att komma i kontakt med en Det finns flera olika sätt att komma i kontakt med en 
psykoterapeut.psykoterapeut.
Hur du skall gå till väga beror dels på om du söker någon specifik Hur du skall gå till väga beror dels på om du söker någon specifik 
form av traumaterapi och dels om du har ekonomiska form av traumaterapi och dels om du har ekonomiska 
förutsättningar att uppsöka en privatpraktiserande terapeut. En förutsättningar att uppsöka en privatpraktiserande terapeut. En 
privatpraktiserande terapeut kan du hitta direkt på gula sidorna privatpraktiserande terapeut kan du hitta direkt på gula sidorna 
eller genom respektive terapeutiska inriktnings hemsida. eller genom respektive terapeutiska inriktnings hemsida. 

De flesta psykoterapeuter arbetar emellertid inom De flesta psykoterapeuter arbetar emellertid inom 
öppenvårdspsykiatrin. En dylik terapeut kan du remitteras till öppenvårdspsykiatrin. En dylik terapeut kan du remitteras till 
genom din husläkare eller i vissa fall genom direktkontakt med genom din husläkare eller i vissa fall genom direktkontakt med 
psykiatrin. Ibland remitteras patienterna först till en socionom psykiatrin. Ibland remitteras patienterna först till en socionom 
eller beteendevetare, då vänteköerna i vissa landsting annars blir eller beteendevetare, då vänteköerna i vissa landsting annars blir 
väldigt långa. väldigt långa. 

Som student eller arbetstagare kan studenthälsan respektive Som student eller arbetstagare kan studenthälsan respektive 
företagshälsovården också erbjuda terapi.   företagshälsovården också erbjuda terapi.   

Hur går jag till väga?Hur går jag till väga?



  

Riksföreningen
Psykoterapicentrum

http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/

Svenska psykoanalytiska föreningen
http://www.spaf.a.se/

Svenska psykoanalytiska sällskapet
http://www.spas.nu/

Beteende Terapeutiska Föreningen
http://www.kbt.nu/

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
http://www.sfkbt.se/

Föreningen EMDR
http://www.emdr.se/

Svenska föreningen för klinisk hypnos
http://www.hypnosforeningen.se/

Några svenska nätresurser;Några svenska nätresurser;
Psykodynamisk Psykodynamisk 

terapiterapi

PsykoanalysPsykoanalys

Kognitiv Kognitiv 
beteendeterapibeteendeterapi

EMDREMDR

HypnosterapHypnosterapii



  

Lycka till!Lycka till!
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