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SAMMANFATTNING
Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) som behandlingsmetod för barn och ungdomar och dels att utröna om behandlingen
bidragit till ett förbättrat mående. EMDR som behandlingsmetod för barn och ungdomar har stöd i
kontrollerade studier, men ytterligare forskning behövs. I den här studien deltog åtta barn och
ungdomar med varierande diagnoser, vilka fått EMDR-behandling i barn- och ungdomspsykiatrisk
öppenvård. Behandlingen ingick i en individualterapi i ett familjeterapeutiskt sammanhang.
Barnen/ungdomarna intervjuades per telefon om hur de upplevt behandlingen och om sitt mående i
efterförloppet. Information om diagnoser, C-GAS, antal EMDR-sessioner samt terapeutens
bedömning inhämtades som komplement till intervjun. Resultaten visar att EMDR-behandlingen
upplevs ha bidragit till att obehagskänslor och symtom minskade, men i olika grad, för alla
intervjuade barn/ungdomar. Denna förändring kunde också noteras i terapeutens bedömning och i
de bedömda C-GAS-värdena. Alla kände sig trygga under behandlingen och tyckte att de fick
tillräcklig information. Hälften tyckte att konfrontationen med de svåra minnena var det mest
obehagliga. Vissa detaljer i protokollet, såsom att bestämma målbild, upplevdes svårt för över
hälften. Alla intervjuade skulle rekommendera EMDR-behandling till andra. Det positiva resultatet
talar för att EMDR är en användbar metod för barn- och ungdomar med traumatiska minnen, och
att det är värdefullt att satsa på fortsatt forskning kring EMDR med barn- och ungdomar.
Sökord: Barn, ungdomar, EMDR, trauma, behandling.
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FÖRKORTNINGAR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

SUD

Subjective Units of Disturbance

VOC

Validity of the Cognition

PTSD

Post Traumatic Stress Disorder

(PTSS

Post Traumatiskt Stress Syndrom)

C-GAS

Childrens Global Assessment Scale
(för barn i åldrarna 0 -17 år). Anpassning av
”the Global Assessment Scale for Adults”.

DSM IV-diagnos

Axel V i DSM IV
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BAKGRUND
Hur det började
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) har utvecklats av Francine Shapiro,
fil.dr, MRI-institutet i Kalifornien, från 1987. Hon upptäckte effekten av ögonrörelser av en slump
när hon promenerade i en park och störande tankar plötsligt försvann. Hon började mer
systematiskt lägga märke till vad som hände, och det blev tydligt för henne att ögonen började röra
sig i snabbt takt i sidled då störande tankar kom upp. Tankarna försvann och när hon tänkte på dem
igen hade den negativa laddningen reducerats betydligt. Efter detta började hon mer systematiskt att
utveckla metoden med hjälp av vänner och kollegor till dess att hon kunde göra en kontrollerad
studie med en grupp människor med diagnosen PTSD (vietnamveteraner, våldtäktsoffer, våldsoffer)
och en kontrollgrupp (Shapiro 1989a). Sedan dess har EMDR utvecklats från att vara en simpel
teknik till ett integrerat psykoterapeutiskt närmande (Shapiro 2002).
EMDR med barn och ungdomar
Det finns olika tankar om vad som har orsakat det stora intresset för att arbeta med EMDR, i USA,
men också i Europa och Sverige. Tinker & Wilson (1999) tänker sig att intresset grundar sig i bl.a.
den ökade förståelse som finns idag för att psykologiskt trauma ligger under många DSM-IVdiagnoser (Pynoos et al 1999; Terr 1983) och att det finns en önskan och ett behov hos många
klienter att få en effektiv korttidsterapi. EMDR med barn har stöd i en kontrollerad studie av
Chemtob, Nakashima & Carlson (2002) och resultaten kan observeras i det kliniska arbetet. Det
finns en emotionell omedelbarhet i arbetet med EMDR och det är en icke-farmakologisk
intervention som kan medverka till att barn- och ungdomar kan slippa livslånga emotionella
handikapp (Tinker & Wilson 1999; Lovett 1999; Greenwald 2001; Pynoos 1999).
Traumatiska minnen
Redan för över 100 år sedan utmanade Sigmund Freud i Tyskland den tidens syn på traumats
kausala roll i vuxnas psykiska störningar. Idag är det fortfarande en het debatterad fråga kring hur
traumatiska minnen kan påverka det psykiska måendet, framför allt i diskussionen om ”false
memory syndrome” (Tinker & Wilson 1999).
Aktuell neurologisk forskning ger vid handen att ”maligna minnen” har en genomträngande effekt
på barnets nervsystem och därmed även det psykologiska systemet. Höga siffror som visar
övergrepp och misshandel av barn och en ökad splittring av familjer i vårt samhälle talar för vikten
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av att arbeta för att eliminera källor till trauma. Trauma har en stor etiologisk påverkan på
utvecklingen av psykiska störningar hos barn (Tinker & Wilson 1999; Pynoos 1999; Terr 1991).
Enligt Van der Kolk (1994) är traumat lagrat som somatosensoriska fragment som ej kunnat formas
till ett narrativt eller berättande minne. En slutsats av detta kan vara att EMDR kan bidra till att
klienten får en mer komplett och kanske även en mer användbar historia om traumat. Negativa
erfarenheter kan bli till adaptiva inlärningserfarenheter, stressorer förlorar sin påverkanskraft efter
desensibilisering, nya mönster för framtida agerande tillåter klienten att sätta sig själv i främsta
rummet inom sitt interpersonella system.(Shapiro 2001)
Det behövs mer kunskap kring arbetet med EMDR och barn, då det finns en ökad risk för retraumatisering i behandlingsarbetet med barn, eftersom barn är mer sårbara än vuxna. (Tinker &
Wilson 1999)
För många terapeuter är EMDR en tilltalande metod då den kan integreras med den grundteori som
terapeuten arbetar efter (Shapiro 2001). Förändringar hos klienten ger också förändringar i det
omgivande systemet, i familjestruktur och funktion (Tinker & Wilson 1999).

Beskrivning av EMDR
EMDR ses som en metod som underlättar en adaptiv informationsbearbetning på en
neurofysiologisk nivå, en genomgripande process som påverkar hela nätverket kring det traumatiska
minnet. Begreppet ”adaptiv informationsbearbetning” omfattar en psykologisk självläkning som kan
förstås metaforiskt genom jämförelse med kroppens helande respons vid fysisk skada eller genom
jämförelse med matsmältning eller metabolism. Det finns en naturlig tendens att hjärnans
informationsbearbetande system strävar efter mental hälsa. Om systemet är blockerat, blir alla
försök till bearbetning endast en upprepning av traumat. Detta kan leda vidare till skuldkänslor och
självförebråelser. Efter en bearbetning kan mer positiva och kraftfulla affekter generaliseras till alla
associerade minnen och leder spontant till ett mer ändamålsenligt beteende. En förutsättning är att
det traumatiska minnet är tillgängligt, eller kan göras tillgängligt. Då kan den blockering av systemet
som tillkom vid själva traumat upplösas och det informationsbearbetande systemet kan
aktiveras.(Shapiro 2001)
Begreppet ”dual attention” innebär att klienten samtidigt har fokus på något externt stimuli, såsom
terapeutens fingrar vid ögonrörelser, och fokus på det traumatiska minnet.
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Inom EMDR ingår förutom ”dual attention” (ögonrörelser, auditiv stimulering eller hand-tapping)
en kognitiv utvärdering där händelsen omdefinieras och får en ny mening, för att lindra den olyckliga
självförebråelsen. Copingfärdigheter och nya förhållningssätt som terapeuten förmedlar kan lättare
integreras tillsammans med den nya informationen.(Shapiro 2001)
EMDR är en metod som innehåller många olika procedurer vilka har sin grund i många
psykologiska inriktningar. För att nå en bra effekt av EMDR ägnas noggrann uppmärksamhet åt
bilder, övertygelser, känslor, fysiska reaktioner, ökad medvetenhet och interpersonella system. De
terapeutiska procedurerna anpassas efter klientens behov – t.ex. känsla av kontroll, anpassning av
tempo.(Shapiro 2001)
En viktig grundprincip är att alla människor har ett psykologiskt system som är inställt på att
bearbeta information så att vi uppnår mental hälsa. När ett minne har blivit väl genomarbetat
kommer vi ihåg det, men vi erfar inte några känslor eller sensationer i nuet som har med minnet att
göra. Vi informeras av våra minnen, vi kontrolleras inte av dem.(Shapiro 2001)
Shapiro menar att vilken psykoterapi som helst som lyckas, kan korreleras med ett neurofysiologiskt
”shift” som är explicit i exponeringsterapier och implicit i psykodynamiska modeller.

Information och terapeutiskt sammanhang
I arbetet med barn och ungdomar är det viktigt att föräldrarna är informerade, införstådda och
motiverade till EMDR-behandling. Informationen till barn och ungdomar måste vara anpassad till
deras nivå, och i de fall där det behövs måste tolk finnas med för en adekvat översättning av alla
begrepp. Oftast ges informationen till barn och föräldrar tillsammans för att ge en inramning till
arbetet med EMDR. Ett samarbete med föräldrarna är nödvändigt, då de kan ge information om
förändringar utanför det terapeutiska rummet. Det kan vara svårt att avläsa yngre barn direkt i
rummet, och då är det viktigt att ha ett samarbete med föräldrarna. I ett familjeterapeutiskt
sammanhang kan både föräldrar och syskon bidra med om de har märkt några förändringar.
De barn och ungdomar som kommer till barn- och ungdomspsykiatrin ingår alltid i ett terapeutiskt
sammanhang där man gör de insatser och bedömningar som är brukliga på kliniken för alla som
kommer. De ungdomar som är tilltänkta för EMDR-behandling bör dessutom ingå i ett
individualterapeutiskt sammanhang där EMDR ingår som en del i behandlingen.
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Det som är specifikt med EMDR-behandling med barn, till skillnad från vuxna, är också att
terapeuten oftast är mer aktiv, t.ex. med att avgränsa ett tema och hitta en minnesbild att arbeta
med. Själva arbetet går oftast fortare, med färre ögonrörelser och kortare sessioner, då barnens
associationsmöjligheter är färre än hos vuxna. Barnen har inte heller lika starka reaktioner under
behandlingen som vuxna.
Det kan också vara bra att inleda med resursinstallation, som är ett sätt att via EMDR hitta
resurstärkande strategier, vilket kan göra det lättare att motivera barnet/ungdomen att pröva
behandlingen.

Behandlingsprotokoll
EMDR-behandlingen innehåller åtta faser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anamnes
Förberedelse
Genomgång av protokollet
Desensibilisering
Installation
Kroppsgenomgång
Avslutning
Utvärdering

1. Anamnes
Det är viktigt att få en fullständig anamnes för att upptäcka eventuella tidigare trauman, men också
kartlägga symtomen som till exempel sömnsvårigheter, oro, ångest, psykosomatik. Intervjun sker
både med hela familjen och enskilt. Det kan ibland vara svårt för barn och ungdomar att berätta om
sina trauman, eller delar av det, då föräldrarna är med. Ibland kan en familjekarta eller genogram ge
en mer fullständig klienthistoria. Det kan också vara naturligt att kartlägga mer kring trauman i
denna fas, för att göra en bedömning av komplexiteten och om EMDR är en lämplig behandling.
Det är också viktigt att kartlägga ev. dissociativa symtom, som är vanliga vid svåra eller upprepade
trauman. Efter detta kan en planering av behandlingen göras.
2. Förberedelse
Här kan ytterligare utredningar göras, liksom en bedömning av barnets utvecklingsnivå. Hänsyn bör
tas till riskfaktorer och hur den sociala situationen ser ut. Kan barnet/ungdomen få det stöd som
behövs i familjen och det närmaste nätverket? Det behövs mycket stöd från föräldrarna för att
minimera risken att behandlingen avbryts för tidigt.
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I denna fas går man igenom teorin bakom EMDR och hur procedurerna går till. En genomgång av
s.k. ”trygg plats” som är en trygghetsskapande och stärkande procedur inför behandlingen görs här.
Här visar sig också om barnet/ungdomen har förmåga att föreställa sig en trygg plats, vilket är
viktigt för att kunna genomföra behandlingen. Under denna fas kan man arbeta mycket med
resursinstallation som också är stärkande och trygghetsskapande. I vissa fall kan man ta extra god tid
på sig då det är viktigt att skapa ett tryggt sammanhang för behandlingen. Vi går igenom
”stoppsignalen”, som är viktig för att klienten skall kunna känna att han/hon har kontroll och när
som helst kan avbryta en EMDR-session. Det kan också vara viktigt att förbereda för att det kan
komma upp nya minnen och känslor mellan sessionerna, och prata om strategier för att ta hand om
detta.
3. Genomgång av protokollet
Det är viktigt att anpassa nivån efter ålder och utvecklingsnivå för att garantera att
barnet/ungdomen har fått adekvat information om vad EMDR-behandling innebär.
Här bestäms vilken målbild som man kommer att arbeta med under sessionen. Klienten får försöka
hitta ett påstående som beskriver känslan som han/hon har om sig själv när han/hon tänker på
målbilden, en negativ tanke.
Efter detta kan en positiv tanke, ett önskat känslomässigt tillstånd, tas fram. En ny skattning görs
som handlar om hur sann den positiva tanken är på en skala mellan 0-7, där 7 är helt sant. Denna
skala kallas VOC (Validity of the Cognition).
Klienten får också skatta hur störande denna målbild är på en skala 0-10, där 10 är det mest
störande. Skalan kallas SUD (Subjective Units of Disturbance). Barn som är yngre än 8 år kan peka
på en skala med olika ansikten som symboliserar svårighetsgraden. Dessa skattningar bildar en
startpunkt eller bas för behandlingen, då terapeuten återkommer till dessa mätningar under
sessionen. Klienten beskriver också var i kroppen det känns något när han/hon koncentrerar sig på
målbilden.
4. Desensibilisering
Via ögonrörelser eller ”hand-tapping” går man sedan igenom den del i behandlingen där laddningen
till störande känslor reduceras då nya associationer kommer upp och målbilden förändras. Om SUD
går ner till 0-1 indikerar detta att den primära dysfunktionen, som involverar målbilden, har klarnat.
Terapeuten går vidare till nästa fas när alla kanaler är genomarbetade. I det kliniska arbetet hinner
man sällan avsluta hela bearbetningen vid det första tillfället, i stället kan man exempelvis avsluta
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med ”trygg plats” och fortsätta nästa gång. Detta är viktigt för att kunna fortsätta arbetet vid nästa
tillfälle. När man arbetar med yngre barn kan föräldrarna vara med under denna fas.
5. Installation
Under denna fas kommer en accentuering och ett ökande av styrkan av den positiva tanke som
klienten har identifierat. Klienten skall hålla den mest ändamålsenliga positiva tanken i minnet
samtidigt som den ursprungliga målbilden hålls i minnet. Detta gör man tills VOC har nått 7.
6. Kroppsgenomgång
Efter installationen kontrolleras om någon kvarvarande spänning finns i kroppen när klienten håller
den positiva tanken i minnet samtidigt med målbilden. En noggrann mental genomgång av hela
kroppen görs.
7. Avslutning
Här kan man gå tillbaka till den trygga platsen för att förstärka den positiva tanken och de känslor
som är förknippade med den. Terapeuten förbereder för att det kan komma upp nya minnen mellan
sessionerna och olika strategier för att hantera detta. Klienten kan bli mycket trött och bör vara
förberedd på detta. Enligt beskrivningen ovan händer det ofta att man inte har kunnat avsluta hela
bearbetningen och då kan man använda sig av ”trygg plats”. Man kan också använda andra
avslappningstekniker. Ibland är det bra att klienten för dagbok eller använder avslappningsband
mellan gångerna.
8. Utvärdering
Den görs alltid i början av varje session. Har behandlingseffekterna bestått? Finns det något kvar?
Det är viktigt att inte börja med något nytt förrän tidigare behandlade trauman blivit komplett
integrerade, både intrapsykiskt och systemiskt. Föräldrarnas observationer och information är här
viktiga för terapeuten att ta del av. Om traumat är komplext kan behandlingen ta lång tid. Om
dissociativa symtom har visat sig kan det behövas en annan inriktning på behandlingen under en tid.

Mitt intresse för EMDR väcktes redan 1999, då jag gick EMDR-utbildning på Level 1-nivå, och jag
har sedan dess arbetat med både yngre barn och ungdomar. År 2002 genomgick jag Level 2 och blev
certifierad EMDR-terapeut i februari 2005. Under åren 2001 – 2004 arbetade jag med EMDR med
16 barn- och ungdomar som en del i individualterapi kombinerat med familjeterapi. All forskning
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kring EMDR och arbete med barn och ungdomar känns angeläget, och jag blev nyfiken på hur
barnen/ungdomarna upplevde behandlingen, och om de positiva resultat som jag upplevde som
terapeut överensstämde med deras uppfattning. En viktig del i det kliniska arbetet är också
kvalitetssäkring, framförallt av nya metoder som växer fram i ett skede där korta behandlingstider
och effektivitet förespråkas från politiskt håll.
Jag bestämde mig för att göra en telefonintervju med de ungdomar som jag haft i EMDRbehandling, som ett led i att kvalitetssäkra metoden.

SYFTE
Denna studie har som syfte att utröna om EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) som behandlingsmetod är effektiv och att få en ökad förståelse för hur barn och
ungdomar upplever själva behandlingen, vilket leder fram till följande frågeställningar:
1. Har EMDR bidragit till någon förändring av barnens/ungdomarnas symtom och tillstånd?
2. Hur har barnen/ungdomarna upplevt att vara med om EMDR-behandling?

METOD
Ett intervjuformulär (Bilaga 2a) konstruerades, semistrukturerat, med 10 öppna frågor och 15 med
fyra svarsalternativ. Frågorna handlar om hur barnet/ungdomen har upplevt EMDR-behandlingen,
vad de minns från den, om de har fått den information som behövdes och hur de upplevde att följa
de olika detaljerna i protokollet. Frågorna handlar också om vad de behövde hjälp med, om de
tyckte att det bidrog till någon förändring och om hur de mår idag.
Jag ringde upp och kom överens om lämplig tid för intervjun och att den som skulle bli intervjuad
skulle ha ca en halv timme på sig för att i lugn och ro kunna svara på frågorna. För att underlätta för
intervjuaren konstruerades också ett svarsformulär (Bilaga 2b), där svaren antecknades så ordagrant
som möjligt. Där fanns också möjlighet att snabbt anteckna svaren på de frågor som hade färdiga
svarsalternativ. Alla tilläggssvar antecknades också.
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Information kring ålder, diagnos, C-GAS, antal EMDR-sessioner samt terapeutens bedömning
inhämtades från barnets/ungdomens journal. All EMDR-behandling ingick som en del i en
individualterapi, i ett familjeterapeutiskt sammanhang.
POPULATION
Målgruppen för denna studie var inledningsvis 16 barn och ungdomar som har fått EMDRbehandling under åren 2001-2004 på Barn och ungdomspsykiatriska länskliniken i Umeå. Av de 16
var 12 flickor och 4 pojkar vilka var 9-17 år då de var med om behandling med EMDR. Åtta barn
och ungdomar var med om en session, fyra var med om två sessioner och fyra var med om en längre
tids behandling. Elva ärenden var avslutade, och fem ärenden fortfarande pågående, varav ett hos
annan behandlare.
Efter tillstånd från klinikens verksamhetschef skickade jag ut ett brev (Bilaga 1a och 1b) med en
förfrågan om ett frivilligt deltagande i en telefonintervju kring upplevelsen av behandlingen och om
hur de mår idag. Av brevet framgick att alla uppgifter skulle avidentifieras. Till brevet bifogades
frankerat svarskuvert med adress, för att underlätta svarsproceduren. Efter skriftligt godkännande av
föräldrar eller av den myndige ungdomen själv, kunde jag genomföra telefonintervjun.
Av de 16 svarade hälften att de ville delta – sju svarade ej, en ville uttryckligen ej delta. En
bortfallsanalys görs i diskussionsdelen.
Den grupp som slutligen deltog i intervjun var åtta barn och ungdomar - sju flickor och en pojke, i
åldrarna 9-17 år (m = 13.9) vid behandlingen. Av dessa var fyra med om en session, två var med om
två sessioner och två en längre tids behandling. Fem ärenden var avslutade och tre pågående när
intervjun genomfördes. Tre ungdomar hade diagnosen PTSD, tre hade diagnoser relaterade till
tidigare och pågående påfrestningar i familjen, en hade diagnos paniksyndrom och en diagnos
depression. (Tabell 1)
Tabell 1. Beskrivning av diagnoser och antal sessioner (n = 8)
Diagnos

Antal personer

Antal sessioner

PTSD

3

1, 2, längre

Tidigare och pågående påfrestningar

3

1*, 1, 2*

Paniksyndrom

1

Längre*

Depression

1

1

(* = pågående ärenden)

12

RESULTAT
Resultatet av intervjuerna redovisas i två delar. Den första delen hänförs till frågan om EMDR kan
anses ha varit effektivt för de åtta barnen/ungdomarna. Den andra delen handlar om upplevelsen av
EMDR, vad de kommer ihåg, om de fick tillräcklig information och om hur det gick att följa
protokollet. En mer fullständig redovisning av svaren fråga för fråga finns i bilaga 3.

Har EMDR bidragit till någon förändring av barnens/ungdomarnas symtom och tillstånd?
Sex ungdomar tyckte att störande och obehagliga känslor kring minnet försvann i olika grad och två
av dessa tyckte att de hade försvunnit helt och hållet. Endast två fick inte uppleva att obehaget
försvann - den ena erhöll bara en behandling. (Tabell 2, Fråga 15)
Sju ungdomar tyckte att EMDR-behandlingen bidrog till en förändring av deras symtom. Av dessa
tyckte en att det ”bidrog till allt ”och att symtomen hade försvunnit helt och hållet. En av dem som
tyckte att ganska mycket av symtomen försvunnit, kommenterade att ”skuldkänslorna var borta och att
det är lättare att vara där det är mycket folk”. En av dem som upplevde att symtomen förändrades lite
grann kommenterade att ”det hade lättat, för då visste hon vad som hade hänt”.
En enda tyckte inte alls att symtomen hade påverkats, och kommenterade att behandlingen blev så
kort (Tabell 2, Fråga 18).
Alla skulle rekommendera EMDR-behandling till andra och tre tyckte att det var helt självklart.
Två kommenterade att de skulle göra det om den andra var i en liknande situation. En av de två som
skulle rekommendera EMDR lite grann tyckte att det berodde på vem det är och om man fortsätter
(Tabell 2, Fråga 24).
Tabell 2. Fördelning av svar på frågor huruvida EMDR bidrog till förändring (n = 8)
Fråga
Svarsalternativ
15.Fick du uppleva att störande och obehagliga känslor kring ett minne
försvann
18.Tycker du att EMDR-behandlingen bidrog till en förändring av dina
symtom?

24.Skulle du rekommendera EMDR-behandling till andra?

Ja, helt och hållet

Ganska mycket

Lite grann

Inte alls

2

2

2

2

1

4

2

1

Ja, helt självklart

Ja, det skulle jag

3

3

Lite grann
2

Inte alls
0
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Sex ungdomar upplever att de mår bra eller bättre idag, och två har ett varierat mående.(Fråga 21)

Vid en genomgång av bedömda C-GAS-värden (DSM IV) visar det sig att samtliga ungdomar har
förbättrat sin funktionsnivå från behandlingens början till avslutningen. (Två ärenden som är
pågående har bedömts i nuläget). (Tabell 3)
Tabell 3. C-GAS-värden. Förändring från behandlings start till avslutning/intervju.
C-GAS vid behandlingsstart
C-GAS vid avslutning
Differens
45
70
+25
50
(60)
+10
50
65
+15
51
71
+20
55
(62)
+7
55
75
+20
55
95
+40
70
85
+15
Ovanstående förändringar i C-GAS-värden påvisar en förbättring i funktion för alla.
Siffror inom parentes är en nulägesbedömning i pågående ärende.
Vid statistisk beräkning med parat t-test är t = - 5.24 vid p = 0.001 (n = 8).

Enligt journalanteckningarna bedömdes två barn/ungdomar ha blivit av med sina minnesbilder vid
nästkommande tillfälle. Tre barn/ungdomar bedömdes vara starkare, mer bestämda, gladare och
mer självsäkra och ha lättare att prata om känslor efter EMDR-behandlingen. Två barn/ungdomar
bedömdes ha kvarvarande oroskänslor kopplat till sociala sammanhang. En ungdom bedömdes
behöva fortsatt hjälp efter 18 år på grund av kronisk trötthet, men bedömdes mer utåtriktad,
målmedveten och att ha kunnat uttrycka ilska efter EMDR-behandlingen.
Sammanfattningsvis kan sägas att EMDR-behandlingen upplevs ha bidragit till att obehagskänslor
och symtom försvann, men i olika grad, för nästan alla intervjuade ungdomar. Denna förändring
kunde också noteras i terapeutens bedömning och i de bedömda C-GAS-värdena.
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Hur har barnen/ungdomarna upplevt att vara med om EMDR-behandling?
Betydelsen av trygghet under behandlingen
Sju av barnen/ungdomarna tyckte att det gick bra att föreställa sig en ”trygg plats”, varav fem tyckte
att det gick mycket bra. En av dem som tyckte att det gick mycket bra kommenterade att ”Det var där
man kunde känna sig trygg. Det var som att såren öppnades igen – det var bra att ha en trygg plats.”
Ingen tyckte att det var mycket svårt och ara en av barnen/ungdomarna tyckte att det var ganska
svårt. (Fråga 9)
Alla kunde känna sig trygga under behandlingen, varav sex helt och hållet (Fråga 10). Två av de
senare kommenterade att ”rummet var en trygg plats” och en annan ”längtade efter att få komma dit”.
(Tabell 4)
Tabell 4. Om att känna sig trygg under behandlingen (n=8)
Fråga
Det gick mycket
bra
9. Hur gick det att föreställa sig en trygg plats?
5
10. Kunde Du känna Dig trygg under behandlingen?
6

Svarsalternativ
Ganska
Ganska
lätt
svårt
2
1
2
0

Mycket
svårt
0
0

Sammanfattningsvis kände sig alla trygga under behandlingen och alla utom en person tyckte att det
gick bra att föreställa sig en ”trygg plats” i fantasin. En poängterar också hur viktigt det är att känna
sig trygg när man skall arbeta med svåra och smärtsamma minnen.

Negativa och positiva upplevelser
På frågan(16) om vad som kändes mest obehagligt under EMDR-behandlingen säger fyra personer
att det var att konfrontera sig, ta fram och prata om ett obehagligt minne . En tyckte att det var
obehagligt att prata om minnet och två tyckte att det var svårt att hitta ord och förklara vad de såg.
En uttryckte sig att det var som att ”röra runt i grytan” och att ”då blir det en röra” som blir svår att
beskriva. En kom att tänka på ”det oövervinneliga monstret”, som försvann. En tyckte att hon kände sig
osäker när hon inte visste vad som skulle hända och bara en klagade på att hon hade ont i ögonen
efteråt.
På frågan(17) om vad som var bäst med behandlingen tyckte en att det var att ”allt är borta” och att
hon inte behöver tänka på det längre. Två tyckte att minnena inte påverkar längre, en för att ”de
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förlorar sin laddning” och att det farliga, hotfulla försvinner och den andra för att det blir mer ordning
på vad som hände och att ”de blir minnen och inte något som är nu”. En tyckte att det var skönt med
hand-tapping, att det gick i takt med det hon kände. Hon tyckte också att det var bra att ta fram
lyckliga minnen och att metaforen med tåget var bra. Två visste inte riktigt och en tyckte att det gick
väl bra och att hon mådde bättre sedan.
Andra omdömen om EMDR är att ”det var lite knepigt” , ”det kändes lite småmystiskt” och att ”den var
skum men bra”.

Upplevda skillnader före och efter
På frågan (20) om hur det har påverkat barnet/ungdomen att vara med om EMDR-behandling
uttrycker fem personer att de helt klart har påverkats så att de mår bättre.
Av dessa mår två bättre av att inte behöva tänka på det obehagliga längre. En känner sig tryggare av
att ha fått prata om det och en tycker att det kändes bra att det var något annat än att prata. En
känner sig inte lika hotad bland folk längre.
En person poängterar ytterligare (fråga 23) att det är ”bra att göra på ett annat sätt än att prata”.

Minnen kring mående, symtom och själva behandlingen
Tre personer hade ett specifikt minne att arbeta med, två ville ha hjälp med både att komma ihåg
mer och att glömma. Två ville ha hjälp med minnen kring en specifik person. En ville ha hjälp med
sina panikkänslor och en ville få en rätsida på vad som var fel.
Fyra hade olika sorters symtom såsom ”ont i magen, mardrömmar, trött och rädd, uppe i varv och kaos”. En
hade skuldkänslor och kunde inte vara bland folk. En mådde bara inte bra och en bar på en stor,
mystisk sorg.
Från själva behandlingen minns tre personer främst det tekniska, med ögonrörelser/hand-tapping,
att det gjorde ont i ögonen och att blunda och lyssna på terapeuten. Tre personer minns främst
själva minnesbilden, att det kom fram saker och att gå djupare in i minnena och koncentrera sig. En
person minns främst att få känna sig trygg och själva minnesbilden. En person kommer inte ihåg,
men var nervös i början.
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Information om behandlingen – förståelse
Sju personer kände inte alls till metoden innan och en hade hört talas om den på psykologin i skolan
(Fråga 5). Sex personer tyckte att de fick helt tillräckligt med information innan behandlingen, och
två tyckte att de fick ganska mycket information (Fråga 6).
Fyra personer tyckte att det gick bra att förstå varför man använder ögonrörelser/hand-tapping, två
förstod lite grann och två förstod inte alls (Fråga 7). En av dem som förstod tyckte att det var
konstigt att det hjälper. En av dem som inte förstod kommenterade: ”Du förklarade att det skulle vara
bilder, och att du skulle röra två fingrar. Du skulle sudda ut bilderna, som en filmremsa som man tar bort.”
Alla tyckte att det gick bra att följa instruktionerna (Fråga 8). Två kommentarer: ”Steg för steg - inga
problem.” ”Du sa att man skulle tänka sig ett tågfönster – något man skulle tänka på utanför fönstret – vara trygg
inne. Du hjälpte mig att få bort monstret.” En tyckte att det var svårt att utrycka vad hon såg och en
annan tyckte att det var svårt att koncentrera sig.
Fem tycker att de vet mer om metoden idag, varav en lite grann (Fråga 22). Kommentarer: ”Jag vet att
det verkligen funkar.” ”Först tyckte jag att det var ganska läskigt, men nu tycker jag att det är helt OK.” ”Jag vet
vad som händer inne i mig själv.” Tre personer tyckte inte att de visste mer idag.

Att följa protokollet
Fråga 10 – 14 handlar om själva protokollet, och svaren var mycket varierande (Tabell 5).
Tre personer tyckte att det gick mycket bra att bestämma sig för en ”målbild” eller ett minne En
kommentar: ”Jag tog det första som hoppade upp och höll kvar vid det.” Av de fem som tyckte att det var
ganska svårt att bestämma sig, var det en som tyckte att det var svårt att bestämma sig för en del
minnen och för andra minnen var det enkelt att bestämma sig. En person tyckte att det var svårt att
välja ut minne, eftersom hon inte hade ordning på dem. Två personer tyckte att det var svårt att
hålla kvar, tänka och koncentrera sig på minnesbilden. En tyckte att det var lättare med minnen som
hon fått berättat för sig. (Tabell 5, Fråga 10)
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Hälften tyckte att det gick bra att hitta positiva och negativa tankar om sig själva. Två tyckte att det
var ganska svårt och två minns inte alls. (Tabell 5, Fråga 12)
Hälften tyckte att det gick bra att skatta hur sant det kändes med den positiva tanken (VOC 1-7).
En tyckte att det var bra att det var något positivt då hon var van vid att tänka på något negativt.
Två tyckte att det var ganska svårt och två minns inte. (Tabell 5, Fråga 13)
Hälften tyckte att det gick bra att skatta obehagskänslor (SUD 0-10), men någon tyckte att det var
obehagligt att tänka på bilden. Två tyckte att det var ganska svårt och kommenterade: ”Hur kan man
sätta poäng på en känsla? Men det går.” ”Svårt att förstå vad jag skulle skatta.” En person tyckte att det var
mycket svårt att skatta. En person minns inte skalan. (Tabell 5, Fråga 11)
Fem personer tyckte att det gick ganska lätt att beskriva känslor i kroppen, men det som kunde vara
svårt var att hitta ord för det. En tyckte att det kändes pirrigt att prata med terapeuten om känslor.
En tyckte att det var ganska svårt och två tyckte att det var mycket svårt. (Tabell 5, Fråga 14). En
kom ihåg att det ryckte i kroppen och beskrev att minnet och den obehagliga situationen skapas i
kroppens muskler via spänningar. ”Likna det vid en obehaglig situation – jag spänner armen, knyter knytnäven
– minnet finns kvar.”
Tabell 5. Om beskrivningar och skattningar (n =8).
Fråga
Mycket bra
10. Hur var det att bestämma sig för en
3
”målbild” eller ett minne?
11. Hur var det att skatta obehags1
känslor på en skala mellan 0-10, där 10
är största obehag?
12. Hur gick det att hitta positiva och
2
negativa tankar om dig själv?
13. Hur var det att skatta hur sant det
2
kändes med den positiva tanken om
dig själv på en skala mellan 1-7, där 7 är
helt sant?
14. Hur var det för dig att beskriva
känslor i kroppen?

Ganska lätt
-

Svarsalternativ
Ganska svårt
5

Mycket svårt
-

Minns ej
-

3

2

1

1

2

2

-

2

2

2

0

2

5

1

2

-

Alla tyckte att det kändes bra att få frågor kring EMDR och att det var OK. En person reflekterade
kring att frågorna borde komma minst ett halvår efter att man avslutat, annars repas allt upp igen.
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DISKUSSION
EMDR har som metod utvecklats för bearbetning av traumatiska minnen och då framför allt för
personer som har PTSD. Inom forskningen pågår både en debatt kring traumatiska minnen och en
debatt kring EMDR som behandlingsmetod (Muris 1999; Rosen 1999).
Inom det kliniska området söker man idag effektiva metoder med kort behandlingstid. EMDR är
intressant, då kontrollerade studier med vuxna har givit stöd till metoden. Chemtob et al (2002)
utförde en kontrollerad studie med barn som ett år efter en naturkatastrof fortfarande uppfyllde
kriterierna för PTSD. EMDR-behandling ingick som en korttidsintervention, och resultatet visade
en klar reduktion av PTSD-relaterade symtom. Dessa resultat höll i sig vid en 6 månaders
uppföljning.
Debatten kring EMDR handlar framförallt om den teoretiska bakgrunden och Shapiros hypotes om
att EMDR underlättar självläkning genom ”adaptiv informationsbearbetning”. Shapiro (1999)
framhåller vikten av ”treatment fidelity”, att terapeuten trofast följer protokollet, och att studier som
visar varierande behandlingsresultat kan hänföras till frågan om grad av terapeutens ”treatment
fidelity”. En svensk studie (Algotsson 2004) beskriver teoretiskt tankar om verksamma faktorer vid
EMDR-behandling. I en psykologexamensuppsats (Karlsson 2002) har studerats forskning kring
EMDR och terapeuternas upplevelser av att utföra EMDR-behandling. I Uppsala har en
kontrollerad studie av EMDR som behandling för traumatiserade flyktingbarn genomförts (Oras et
al 2004) som visar ett positivt resultat.
Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR som behandlingsmetod för barn och
ungdomar och dels att utröna om behandlingen bidragit till ett förbättrat mående.
Bortfallsdiskussion
Jag hade fram till år 2004 arbetat med EMDR-behandling av16 barn och ungdomar med varierande
diagnoser. Fem hade diagnosen PTSD och av de övriga hade alla, utom en deprimerad flicka,
symtom som klart kunde relateras till en eller flera traumatiska situationer. Sju ungdomar besvarade
ej den skriftliga förfrågan om att vara med i intervjuundersökningen, en ville uttryckligen ej delta. I
bortfallet fanns tre pojkar och fem flickor med diagnoser som inte skiljer sig från den gruppen som
deltog i studien. Antalet behandlingssessioner hos bortfallsgruppen varierade också från en session
till en längre tids behandling, vilket inte skiljer sig från de som deltog.
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Tiden som förflutit efter sista behandlingssessionen hos bortfallsgruppen varierade från 1 – 3 år och
för dem som deltog 1 – 4 år sedan. I bortfallsgruppen är ett ärende fortfarande pågående och bland
dem som deltog två ärenden. Fem i bortfallsgruppen är idag över 18 år jämfört med de deltagande
där två är över 18 år.
Om bortfallsgruppen kan man säga att det är något fler pojkar och att det är fler som idag är över 18
år än i deltagandegruppen. Två av de 8 i bortfallsgruppen har haft en kortare behandling med
EMDR, och dessutom gått hos annan behandlare. Det kan också vara så att föräldrarnas
engagemang har gjort det lättare att svara ja till deltagande. Andra hypoteser kring bortfallet kan vara
en rädsla för att återkomma till och bli påmind om minnen som varit obehagliga, eller att inte vilja
bli påmind om att behöva stöd och hjälp från BUP. I denna grupp kan det också finnas några som
inte har tyckt att EMDR har varit bra, att de fortfarande har symtom eller att det i några fall handlar
om rent ointresse från både föräldrar och barnet/ungdomen. Det skulle kanske ha varit lättare att nå
hela gruppen om de redan blivit tillfrågade vid avslutningen av behandlingen om utvärdering och
uppföljning.
De barn och ungdomar som lät sig intervjuas kan ändå anses representativa för dem som jag har
haft i behandling när det gäller ålder, antal sessioner och diagnoser.
Metoddiskussion
Fördelar och nackdelar med att terapeuten själv intervjuar och utvärderar behandlingen kan
diskuteras. Det kan vara en fördel att intervjuaren känner till ärendet och framförallt EMDR, och
har erfarenhet av att använda protokollet. Det kan vara positivt för klienten att få tillfälle att berätta
om både positiva och negativa upplevelser av behandlingen direkt till terapeuten.
Nackdelen är att studiens validitet och reliabilitet kan ifrågasättas då samma person som utfört
behandlingen gör intervjuerna. Detta skulle i framtida studier kunna avhjälpas med att ha en eller
flera oberoende intervjuare. Det skulle också vara intressant att göra intervjuer av barn/ungdomar
som gått hos olika behandlare, både på samma klinik och på andra kliniker i landet.
Intervjuformuläret konstruerades av mig utifrån den erfarenhet jag har av EMDR-behandling.
Intervjun är halvstrukturerad, med 10 öppna frågor och 14 frågor där det fanns fyra svarsalternativ
och en fråga där det fanns tre svarsalternativ. Frågorna skulle ge svar på hur barnen/ungdomarna
upplevde att vara med om behandlingen och om hur de mår idag. De inledande frågorna handlar
mer om hur det var innan behandlingen och om instruktionerna gick att följa. Efter detta kommer
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frågor kring själva behandlingen och det som ingår i protokollet. Sedan följer frågor om hur det var
efteråt och om hur det är nu. För mig som intervjuare fungerade frågeformuläret bra, liksom den
svarsblankett som konstruerats. Den inledande frågan var till hjälp för att intervjun skulle inledas på
liknande sätt för alla, och att undvika att prata om annat innan intervjun var klar.
Den information som inhämtats från journalerna är bedömningar som jag gjort tidigare, i några fall
tillsammans med co-terapeut och i några fall har diagnos ställts av en annan ärendeansvarig.
Journalinformation är ett komplement till den information som kommer fram i intervjun.
Resultatdiskussion
Resultaten visar att EMDR-behandlingen upplevs ha bidragit till att obehagskänslor och symtom
försvann eller minskade för alla utom ett av de intervjuade barnen/ungdomarna. Denna förändring
kunde också noteras i terapeutens bedömning och i de bedömda C-GAS-värdena. Några svar
förmedlar att det är viktigt att ”veta vad som har hänt” och när detta blir tydligt kan också skuldbördan
minska. Många traumatiserade personer tar på sig skulden för det som inträffat, att förstå mer om
vad som har hänt kan skapa ett nytt narrativ – en ny historia där personen förstår att andra personer
hade ett ansvar vid tidpunkten för händelsen. Flera barn/ungdomar i studien förmedlar en lättnad
och att något försvunnit eller är borta. Den person som inte minns någon symtomförändring
upplevde att behandlingen var alltför kort och att vi aldrig återkom till den.
Ett positivt resultat är att alla skulle rekommendera EMDR-behandling till andra, vilket kan tolkas
som att alla har en tilltro till metoden.
C-GAS värdena visar en signifikant förbättring av funktionsnivå vid behandlingens slut (Tabell 3).
Detta stämmer överens med barnens/ungdomarnas egen bedömning att de idag mår bra eller bättre.
Två har ett varierat mående, och dessa båda är över 18 år vilket också innebär att de troligen möter
andra krav i livet än de yngre.
Resultatet visar att alla kände sig trygga under behandlingen och alla utom en tyckte att det gick bra
att föreställa sig en trygg plats. I det kliniska arbetet är klientens känsla av trygghet förknippad med
den terapeutiska alliansen, där också information, överenskommelser och känsla av delaktighet är
viktiga ingredienser. Frågan är om det i EMDR-behandlingen går att särskilja de trygghetsskapande
åtgärder som ingår i protokollet såsom trygg plats, stoppsignal, noggrann genomgång och
information från den trygghet som byggs upp mellan klient och terapeut vid andra tillfällen.
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Betydelsen av trygghetsskapande åtgärder under själva sessionen kan illustreras med kommentaren
”att det kan kännas som om såren öppnades igen”. Det är under behandlingen viktigt att klienten verkligen
kan känna sig trygg på sin trygga plats, och att terapeuten ägnar tid åt detta.
Det framkommer också i resultatet att det kan vara svårt att hitta ord för svåra och smärtsamma
minnen. När orden väl kommer blir det ännu mer smärtsamt, även om tydligheten senare bidrar till
att symtomen reduceras. Ibland upplevs det som ”att röra runt i en gryta” och att röran blir värre innan
orden kommer. Hälften tyckte att konfrontationen med de svåra minnena var det mest obehagliga.
Några beskriver den positiva känslan av att minnena förlorar sin laddning, att det blir mer ordning
och att det farliga, hotfulla försvinner. En lättnad är också att inte behöva tänka på det som tidigare
stört så kraftfullt, att det bara är borta. Det förefaller som en ”adaptiv informationsbearbetning” har
skett. Ögonrörelser och hand-tapping tycks ha bidragit till att händelsen omdefinieras och får en ny
mening, som Shapiro (2001) beskriver det. En flicka beskriver att det blir mer ordning och att
minnena kan placeras i dåtid, vilket gör att hon nu inte behöver erfara känslor och sensationer i nuet
som har med minnet att göra. Det stämmer med Shapiros (2001) beskrivning om att klienten efter
en EMDR-behandling ”informeras” av sina minnen i stället för att ”kontrolleras” av dem. Van der
Kolk (2004) hävdar att terapins mål är att hjälpa barnen att observera vad som händer i nusituationer
och då reagera fysiskt på krav som ställs i nutid istället för att beteendemässigt, känslomässigt och
biologiskt återskapa den traumatiska dåtiden.
En flicka framhöll att det var bra att göra något annat än att prata, paradoxalt nog hittade hon ord
för det hon varit med om genom att inte prata så mycket.
Från behandlingen minns ungdomarna olika saker. Resultatet visar att det vanligaste är att vilja ha
hjälp med något specifikt minne kring en händelse, person eller en känsla. Alla utom en kan beskriva
symtomen som känslor, kroppsliga symtom eller mardrömmar. Från själva EMDR-behandlingen
minns de mest hur behandlingen utfördes eller hur de koncentrerade sig på minnena. Under och
efter intervjun blev det tydligt att alla kunde prata om behandlingen och minnena på ett öppet sätt,
ingen av de intervjuade undvek att tala om det svåra. Detta kan tolkas som att EMDR-behandlingen
har bidragit till att minnena inte är så laddade längre och att det håller i sig över tid.
Resultatet visar vidare att EMDR inte är en metod som är välkänd bland barn och ungdomar, men
någon gång ingår det i psykologiundervisningen i skolan. Alla tyckte att de fick mycket information,
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men endast hälften tyckte att de förstod något om varför man använder ögonrörelser eller handtapping. Detta tyder på att själva principen och den teoretiska bakgrunden kanske inte är så viktig,
alternativt svår att förstå för barnen/ungdomarna. Det viktigaste var att kunna följa instruktionerna.
Kanske ger strukturen och protokollet de ramar och den trygghet som kan behövas för att våga
berätta och konfrontera sig med svåra minnen. EMDR-behandlingen innebär både att ”släppa
kontrollen” och låta det som händer hända, samtidigt som klienten skall känna att han/hon har
kontroll över ramarna och när som helst kan ”stoppa” genom att visa ett tecken.
Några barn/ungdomar pratar också om det som kommer upp under behandlingen som varande
något nytt, okänt inom dem vilket bidrar till en bättre förståelse för både dem själva som personer
men också för vad de har upplevt.
Att bestämma sig för en målbild upplevdes svårt för fem av ungdomarna och gick mycket bra för tre
av dem. De som tyckte att det var svårt var de som tydligare hade beskrivit sina symtom. Kanske är
det så att de som har mer påträngande bilder och känslor har svårare att koncentrera sig och därmed
behöver mer tid och förberedelser innan behandlingen börjar. Det kan också ha att göra med en
känsla av att de skall prestera något, vilket väcker ytterligare ångest.
Hälften tyckte att det gick bra med skattningsskalorna, två tyckte att det var svårt och två mindes
inte skalorna. Detta moment kanske också behöver ägnas mer tid, för att underlätta förståelsen för
vad det är som skall skattas och att de positiva och negativa tankarna är relevanta för klienten.
Kanske även använda nya, lämpligare ord som passar bättre för barn/ungdomar.
Fem personer tyckte att det gick ganska lätt att beskriva känslor i kroppen, men svårt att hitta ord
och uttryck för upplevelsen. Detta moment tror jag är viktigt för att lösgöra andra tillbakahållna
känslor och känslouttryck - att helt enkelt kunna prata om känslouttryck över huvudtaget. Som
EMDR-terapeut är det slående hur ungdomarna förändras efter en behandling, då de oftast börjar
beskriva känslor mer tydligt och då framför allt ilska och frustration. En ungdom beskrev tydligt hur
ett obehag kan lagras i kroppen som en muskelspänning.
Trots att en intervju kan vara potentiellt påfrestande uppfattar jag barnens/ungdomarnas svar som
ärliga och uppriktiga, och att de hade ett intresse av att bidra till att andra ungdomar i framtiden skall
få en bra EMDR-behandling. Det har varit intressant att ta del av deras svar, och deras svar kan
bidra till att utveckla behandlingen och protokollet för barn och ungdomar.
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Det goda resultatet i denna pilotstudie går inte att generalisera på grund av det ringa underlaget. Jag
anser därför att framtida forskning, med bland annat fler kontrollerade studier om EMDRbehandling för barn och ungdomar, är högst angeläget.
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Avslutande kommentar
Att skriva denna uppsats har varit mycket intressant och stärkt min uppfattning om att EMDR är en
värdefull metod som verkligen underlättar bearbetningen av traumatiska minnen. Det är glädjande
att studien ger ett positivt resultat som stödjer och bekräftar upplevelsen av att obehagskänslor och
symtom försvinner och medför en lättnad eller ”urladdning”. Det är också spännande, att Shapiros
teori, om att en ”adaptiv informationsbearbetning” underlättas i hjärnan, stämmer med resultatet i
denna undersökning. Alarmsystemet som varit igång sedan traumat en gång inträffade kan återgå till
en mer normal nivå, och det blir som några av ungdomarna förmedlade, lättare att särskilja nutid
från dåtid. Det är också glädjande att alla i undersökningen har en tilltro till metoden och skulle
kunna rekommendera den till andra.
I mitt fortsatta arbete med EMDR kommer jag att ägna mer tid åt att installera ”trygg plats”,
beskrivningen av målbilden och användandet av skattningsskalorna, då det i intervjuerna framkom
att många tyckte att det var svårt med dessa moment. Det jag kan ägna mindre tid åt är att förklara
hur man teoretiskt tänker kring EMDR, då jag uppfattar att det inte var så viktigt för ungdomarna.
Att göra intervjuer på detta sätt har varit inspirerande, då uppföljning och utvärdering av behandling
alltför sällan prioriteras i barnpsykiatrisk verksamhet. Det känns för som mig ett naturligt inslag i
klinikens vardag och ger en kvalitetssäkring för klienterna och möjlighet för oss behandlare att
utveckla och förändra våra metoder. Intervjufrågorna i denna studie kommer därför att kunna
användas i kommande utvärderingar av EMDR-behandlingar med barn- och ungdomar.

Ingela Fredin
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Bilaga 1a
Till målsman för

Under ditt barns behandling här år……… använde Ingela Fredin en metod som kallas EMDR, Eye Movement
Desenzitisation and Reprocessing.
Vi är nu i färd med att göra en utvärdering av denna metod via telefonintervju med de barn/ungdomar som har haft
EMDR som en del i sin behandling. Ingela Fredin kommer sedan att skriva om detta i en uppsats vilket ingår i
hennes vidareutbildning på Umeå Universitet. Det blir alltså ett led i att kvalitetssäkra användningen av EMDR.
Svaren kommer att avidentifieras så att de inte går att koppla till en enskild person.
Vi behöver ert godkännande för att ert barn ska kunna delta i denna intervju och svara på ett antal frågor per telefon.
Frågorna kommer att handla om hur de upplevde behandlingen av EMDR, och hur de mår idag. Det är naturligtvis
frivilligt att delta i undersökningen. Fyll i nedan och återsänd i bifogat kuvert så snart som möjligt.
Tack på förhand!

Ingela Fredin
Leg psykolog
Barn- och ungdomspsykiatrisk länsklink
Istidsgatan 5, 906 55 Umeå
090 – 785 66 39

Anna Lindström
Verksamhetschef
Barn- och ungdomspsykiatrisk länsklinik
Västerbotten

……………………………………………………………………………………………………………..
Jag godkänner deltagande för mitt barn …………………………………….i studien om EMDR, och att
Ingela Fredin kan ringa och ställa frågor om behandlingen på telefon nr:…………………………………

……………………………………………………………
Målsmans underskrift

……………………………………………………………
Namnförtydligande
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Bilaga 1b
Till

Under din behandling här år……… använde Ingela Fredin en metod som kallas EMDR, Eye Movement
Desenzitisation and Reprocessing.
Vi är nu i färd med att göra en utvärdering av denna metod via telefonintervju med de barn/ungdomar som har haft
EMDR som en del i sin behandling. Ingela Fredin kommer sedan att skriva om detta i en uppsats vilket ingår i
hennes vidareutbildning på Umeå Universitet. Det blir alltså ett led i att kvalitetssäkra användningen av EMDR.
Svaren kommer att avidentifieras så att de inte går att koppla till en enskild person.
Vi behöver ditt godkännande för att du ska kunna delta i denna intervju och svara på ett antal frågor per telefon.
Frågorna kommer att handla om hur du upplevde behandlingen av EMDR, och hur du mår idag. Det är naturligtvis
frivilligt att delta i undersökningen. Fyll i nedan och återsänd i bifogat kuvert så snart som möjligt.
Tack på förhand!

Ingela Fredin
Leg psykolog
Barn- och ungdomspsykiatrisk länsklink
Istidsgatan 5, 906 55 Umeå
090 – 785 66 39

Anna Lindström
Verksamhetschef
Barn- och ungdomspsykiatrisk länsklinik
Västerbotten

……………………………………………………………………………………………………………..
Jag godkänner deltagande i studien om EMDR, och att Ingela Fredin kan ringa och ställa frågor om
behandlingen på telefon nr:………………………………

……………………………………………………………
Underskrift

……………………………………………………………
Namnförtydligande
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Bilaga 2a

Intervjufrågor EMDR-uppsats Steg II FT våren 2005 - telefonintervju
Ingela Fredin
Namn: …………………………………………..………………… Tel: ……………………
Uppringd datum: ………………………
Intervjufrågor:
1. Under din behandling på BUP ……………………… använde jag en speciell metod, EMDR,
………….gånger. Jag kommer nu att ställa några frågor till dig om hur du upplevde denna behandling
och om hur du mår idag.
2. Kommer du ihåg vad du ville ha hjälp med då?
3. Kommer du ihåg vilka symtom du hade då?
4. Vad minns du idag främst från behandlingen?
5. Kände du till den här metoden innan dess?
6. Tycker du att du fick den information som du behövde innan behandlingen?
7. Tyckte du att det gick bra att förstå varför man använder ögonrörelser/hand-tapping m.m.?
8. Hur tycker du att det gick det att följa instruktionerna?
9. Hur var det att föreställa sig en ”trygg plats”?
10. Hur var det att bestämma sig för en ”målbild” eller ett minne?
11. Hur var det att skatta obehagskänslor på en skala mellan 0-10, där 10 är största obehag?
12. Hur gick det att hitta positiva och negativa tankar om dig själv?
13. Hur var det att skatta hur sant det kändes med den positiva tanken om dig själv på en skala mellan 1-7,
där 7 är helt sant?
14. Hur var det för dig att beskriva känslor i kroppen?
15. Fick du uppleva att störande och obehagliga känslor kring ett minne försvann?
16. Vad kändes mest obehagligt under EMDR-behandlingen?
17. Vad tycker du var det bästa med EMDR-behandlingen?
18. Tycker du att EMDR-behandlingen bidrog till någon förändring av dina symtom?
19. Kunde du känna dig trygg under behandlingen?
20. Hur har det påverkat dig att vara med om EMDR i din behandling?
21. Hur mår du idag?
22. Vet du mer om metoden idag?
23. Är det något annat du vill säga om behandlingen?
24. Skulle du rekommendera EMDR-behandling till andra?
25. Hur har det varit för dig att jag ställt de här frågorna?
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Bilaga 2b

Svarsblankett för ’Intervjufrågor EMDR-uppsats Steg II i FT våren 2005 – telefonintervju’
Ingela Fredin
Namn: ……………………………………………………….. Tel: …………………………
Uppringd datum: ………………………………
Svar på intervjufrågor:
1. Ev.kommentar………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Inte alls

Lite grann

Ganska mycket

Ja, jag visste precis

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Inte alls

Lite grann

Ganska mycket

Ja, helt tillräckligt

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Inte alls

Lite grann

Ganska bra

Ja, det gick bra

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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8. Inte alls

Lite grann

Ganska bra

Ja, det gick bra

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Mycket svårt

Ganska svårt

Ganska lätt

Det gick mycket bra

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Mycket svårt

Ganska svårt

Ganska lätt

Det gick mycket bra

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Mycket svårt

Ganska svårt

Ganska lätt

Det gick mycket bra

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. Mycket svårt

Ganska svårt

Ganska lätt

Det gick mycket bra

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
13. Mycket svårt

Ganska svårt

Ganska lätt

Det gick mycket bra

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14. Mycket svårt

Ganska svårt

Ganska lätt

Det gick mycket bra

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
15. Inte alls

Lite grann

Ganska mycket

Ja, helt och hållet

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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16. ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
17. ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
18. Inte alls

Lite grann

Ganska mycket

Ja, helt och hållet

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
19. Inte alls

Lite grann

Ganska mycket

Ja, helt och hållet

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
20. ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
21. ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
22.

Nej

Lite grann

Ja

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
23. ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
24.

Inte alls

Lite grann

Ja, det skulle jag

Ja, helt självklart

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
25. ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Resultat fråga för fråga

Bilaga 3.

Fråga 1: Under din behandling på BUP ……………………… använde jag en speciell metod, EMDR,
………….gånger. Jag kommer nu att ställa några frågor till dig om hur du upplevde denna
behandling och om hur du mår idag.
Ingen av de intervjuade hade något speciellt att säga inledningsvis om själva intervjun. Alla verkade väl
förberedda och införstådda med vad intervjun skulle handla om.
Fråga 2: Kommer du ihåg vad du ville ha hjälp med då?
Svaren innehöll följande teman:
Antal svarande
Specifikt minne (flash-backs)
2
Minnas mer och bearbeta
2
Specifik person
2
Panikkänslor
1
Få rätsida på vad som var fel
1
Fråga 3: Kommer du ihåg vilka symtom du hade då?
Vet ej
1
Kvällstid: Ont i magen
1
Mardrömmar
1
Trött, rädd
1
Socialt:
Skuldkänslor, kunde inte vara
bland folk 1
Diffust:
Mådde inte bra
1
Uppe i varv, kaos
1
Stor, mystisk sorg
1
Fråga 4: Vad minns du idag främst från behandlingen?
Tre personer minns mest det tekniska, med ögonrörelser/handtapping, att det gjorde ont i ögonen,
att blunda och lyssna på terapeuten.
Tre personer minns främst själva minnesbilden, att det kom fram saker, att gå djupare in i minnena
och koncentrera sig.
En person minns främst att känna sig trygg och själva bilden.
En person kommer inte ihåg , men var nervös i början.
Fråga 5: Kände du till den här metoden innan dess?
Sju personer kände inte alls till den.
En person hade hört talas om den på psykologin i skolan.

Fråga 6: Tycker du att du fick den information du behövde innan behandlingen?
Sex personer tycker att de fick helt tillräckligt med information.
Två tyckte att de fick ganska mycket information.
Fråga 7: Tyckte du att det gick bra att förstå varför man använder ögonrörelser/handtapping mm.?
Fyra tyckte att det gick bra
Två förstod lite grann.
En av dem som förstod tyckte att det var konstigt att det hjälper.
Två förstod inte alls;
En av dem som inte förstod kommenterade:
”Du förklarade att det skulle vara bilder, och att du skulle röra två fingrar. Du skulle sudda ut bilderna,
som en filmremsa som man tar bort.”
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Fråga 8: Hur tyckte du att det gick att följa instruktionerna?
Sex personer tyckte att det gick bra .
Två kommentarer:
”Steg för steg allting - inga problem.”
”Du sa att man skulle tänka sig ett tågfönster – något man skulle tänka på utanför fönstret – vara trygg
inne. Du hjälpte mig att få bort monstret.”
Två personer tyckte att det gick ganska bra.
Två kommentarer:
”Lite svårt att kunna säga vad jag såg – kunna uttrycka det.”
”Så där. Svårt att koncentrera sig. Annars gick det bra.”
Fråga 9: Hur var det att föreställa sig en ”trygg plats”?
Fem personer tyckte att det gick mycket bra.
Två kommentarer:
”Man fick fantisera och drömma sig bort. Funkade jättebra.”
”Det var där man kunde känna sig trygg. Det var som att såren öppnades igen – det var bra att ha en
trygg plats.”
Två personer tyckte att det gick ganska lätt.
En person tyckte att det var ganska svårt.
Fråga 10-14 handlar om själva protokollet. Svaren var mycket varierande och redovisas därför var för sig,
med kommentarer.
Fråga 10: Hur var det att bestämma sig för en ”målbild” eller ett minne?
Tre personer tyckte att det gick mycket bra.
Tre kommentarer:
”Jag tog det första som hoppade upp och höll kvar vid det.”
”Det blev inte riktigt skarpt, andra slags färger, som när man drömmer.”
”Det var inte svårt. Först var det som ingrott, men nu finns det inte där längre.”
Fem personer tyckte att det var ganska svårt.
Fem kommentarer:
”Svårt på en del, andra enkelt.”
”Svårt att välja ut eftersom man inte har så mycket ordning på minnena.”
”Berodde på hur koncentrerad jag var.”
”Det var svårt att hålla kvar det och tänka.”
”Lite både och – vissa minnen har jag fått berättat för mig, då var det lättare.”
Fråga 11: Hur var det att skatta obehagskänslor på en skala mellan 0-10, där 10 är största obehag?
(SUD)
Svarsalternativ:
Antal svarande:
Kommentarer:
Det gick mycket bra
1
Ganska lätt
3
”Bra att uppskatta hur det kändes.”
”Ganska obehagligt att tänka på bilden.”
Ganska svårt
2
”Väldigt svårt med skalor. Hur kan man sätta poäng på
en känsla? Men det går.”
”Svårt att förstå vad jag skulle skatta.”
Mycket svårt
1
Minns inte alls den skalan
1
Fråga 12: Hur gick det att hitta positiva och negativa tankar om dig själv?
Det gick mycket bra
2
Ganska lätt
2
Ganska svårt
2
Minns inte
2

35

Fråga 13: Hur var det att skatta hur sant det kändes med den positiva tanken om dig själv på en
skala mellan 1-7, där 7 är helt sant?(VOC)
Det gick mycket bra
2
Ganska lätt
2
”Det kändes bra att det var något positivt. Jättebra. Jag var
van vid att tänka på något negativt.”
Ganska svårt
2
Minns inte
2
Fråga 14: Hur var det för dig att beskriva känslor i kroppen?
Det gick mycket bra
0
Ganska lätt
5
”Det svåra var att hitta ord för det.”

”Pirrigt att prata med någon annan än mamma om
det. Men du var lugn och inte stressad.”

Ganska svårt
Mycket svårt

1
2

”Kommer ihåg att det ryckte i kroppen. Vissa minnen
sitter fast i kroppen. Minnet som man själv har skapar
ett minne i en muskel rent fysiskt. Likna det vid en
obehaglig situation – jag spänner armen, knyter knytnäven
– minnet finns kvar.”

Fråga 15 Fick du uppleva att störande och obehagliga känslor kring ett minne försvann?
Ja, helt och hållet
2
”Tänker inte på det nu.”
Ganska mycket
2
”Så gott som.”
”På ett halvår försvann allt.”
Lite grann
2
”Ibland hände det.”
Inte alls
2
”Vi gick aldrig tillbaka, gjorde bara en gång.”
Fråga 16. Vad kändes mest obehagligt under EMDR-behandlingen?
”Det kändes lite småmystiskt. Man fokuserar, rör runt i grytan, då blir det en röra och det blir svårt att hitta ord.”
”Att konfrontera sig med ett obehagligt minne.”
”Att det kom upp nya saker.”
”Att ta fram minnen och prata om dem. Monstret var oövervinneligt, jag provade att dränka det. Jag tänkte att det aldrig
kunde dö. Då sa du det, att det kunde – det försvann.”
”Att det dök upp nya bilder, jobbigt att förklara vad jag såg.”
”Att man inte visste vad som skulle hända.”
”Jag hade ont i ögonen efteråt.”
Fråga 17. Vad tycker du var det bästa med EMDR-behandlingen?
”Att jag mådde bättre se´n.”
”Vi uppnådde ju inte något direkt. Det går inte att säga säkert.”
”Minnena förlorar sin laddning, det som är farligt, hotfullt med dem försvinner. Det blir som att de blir minnen och inte något
som är nu. Man får ordning på det som hände – hur och så. För att ta itu med det.”
”Att man kom ihåg saker som hade hänt.”
”Det där med händerna kändes skönt – i takt med det jag kände. Att ta fram lyckliga minnen. Tåget var jättebra.”
”Att allting är borta – att jag aldrig tänker på det längre.”
”Det var lite knepigt.”
Fråga 18. Tycker du att EMDR-behandlingen bidrog till någon förändring av dina symtom?
Ja, helt och hållet
1
”Bidrog till allt.”
Ganska mycket
4
”Det är inte lika obehagligt att tänka på den tiden. Inga som helst
skuldkänslor, de är borta. Det är lättare att acceptera och stå ut
med att vara där det är mycket folk.”
Lite grann
2
”Det lättade, för då visste jag vad som hade hänt.”
Inte alls
1
”Det blev så kort.”
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Fråga 19. Kunde du känna dig trygg under behandlingen?
Ja, helt och hållet
6
”Rummet var en trygg plats.”
”Jag längtade efter att komma dit.”
Ganska mycket
2
Fråga 20. Hur har det påverkat dig att vara med om EMDR i din behandling?
”Jag har mått bättre, inte behövt tänka på det.”
”Jag kan skilja då från nu. Jag kan tänka på det utan att må dåligt – känner mig inte lika hotad bland folk.”
”Jag är tryggare, har fått prata om det.”
”Det har gjort jättemycket.”
”Det var något annat än att prata – det kändes bra.”
”Vet inte.”
”Inte så mycket, bara just då.”
”Vet inte – kanske lite grann.”
Fråga 21. Hur mår du idag?
”Jag mår hur bra som helst.”
”Jag mår bra.”
”Bra. Väldigt bra.”
”Bättre.”
”Bra, bättre nu än förut. Förut var jag helt förstörd – nu kan jag säga ifrån. Jag ser det som i ett annat perspektiv
– när inte bilderna är där.”
”Jag mår bättre. Det är inget mysterium längre. Jag har fått diagnos.”
”Upp och ner. Bättre på det område som behandlats.”
”Jag mår väl hyfsat bra.”
Fråga 22. Vet du mer om metoden idag?
Ja
4
Lite grann
Nej

1
3

”Jag vet att det verkligen funkar.”
”Förut tyckte jag det var ganska läskigt men nu är det helt OK:”
”Jag vet vad som händer inne i mig själv.”

Fråga 23. Är det något annat du vill säga om behandlingen?
Fem personer har inget mer att säga.
En person tycker att han/hon sagt det mesta.
Två kommentarer:
”Den var skum men bra.”
”Jag tycker den är bra. I stället för att bara prata om det som är jobbigt – kan man göra på ett annat sätt.”
Fråga 24. Skulle du rekommendera EMDR-behandling till andra?
Ja, helt självklart.
3
”Om de var i en liknande situation.”
”Om de hade det lika jobbigt som jag.”
Ja, det skulle jag
3
Lite grann
2
”Beror på vem det är – om det är lämpligt, och om man fortsätter.”
Fråga 25. Hur har det varit för dig att jag har ställt alla de här frågorna?
Alla tyckte att det kändes bra och att det var OK.
En kommentar:
”Kanske skulle det ha varit en kortare tid sedan. Minst ett halvår – annars blir det jobbigt att allt repas upp.
1-3 år är en bra tid. Mer än 3 år – då har man glömt.”
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