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SAMMANFATTNING
När det gäller vuxna patienter, visar studier att Davanloos Intensiv dynamisk korttidsterapi
(ISTDP) är evidensbaserad och effektiv vid flera sjukdomstillstånd. Medan det finns få bevis
varken för eller emot tillämpningen av ISTDP på barn och ungdomar, har en artikel skriven av
Linda Gilbert (2004) fått författaren till föreliggande litteraturstudie att tro att det inte finns ett
bättre val än att börja forska om tillämpningen av ISTDP tekniker på barn och ungdomar och
för att visa hur dessa tekniker skiljer sig från dem som används med vuxna. Denna
litteraturstudie är ett teoretiskt förslag för att använda ISTDP med fokus på
mentaliseringsteorin inom ramen för BUP. När det gäller KBT leder internationella
forskningsresultat till nödvändigheten att fästa blicken på andra evidensbaserade metoder
också när det gäller behandlingar för barn och ungdomar med psykiska och psykosociala
problem. Davanloos ISTDP är en sådan evidensbaserad metod. Medvetenhet om
mentaliseringsteorins kunskapsbas gör det möjligt för ISTDP terapeuten att ägna särskild
uppmärksamhet åt specifika händelser i sociala relationer som aktiverar otrygghet och bidrar
till förlust av mentalisering hos ungdomspatienten. Affekter hos ungdomspatienten regleras
genom att de tas emot, känns och förstås av ISTDP terapeuten. Så småningom kan patienten
börja internalisera terapeutens affektreglering. Psykiska skador repareras genom att terapeuten
erbjuder sig som ett gott anknytningsobjekt med hög mentaliseringsförmåga. Destruktiva
försvar aktiveras inte och genuina affekter blockeras inte längre av patienten. På
neurobiologisk nivå sker då en strukturell utvidgning i den orbitofrontala barken och dess
synaptiska förbindelser med hjärnans känsloregioner. Därför måste ISTDP terapeuten vara
mycket intuitiv med hög mentaliseringsförmåga och måste snabbt känna när ungdomen
blockerar och använder försvar mot genuina känslor. En etiskt försvarbar slutsats vad gäller
forskning kring tillämpning av Davanloos ISTDP på barn och ungdomar är att om ett problem
kan lösas snabbt med en viss metod som gör att problemet kostar både patienten och
samhället mindre pengar ska den metoden utforskas för implementering inom barn och
ungdomspsykiatrin.
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INTRODUKTION
Folkhälsorelevans av föreliggande uppsats
I en rapport från Folkhälsoinstitutet uppger omkring 10 procent av barn och ungdomar i
årskurserna 5, 7 och 9 att de blivit mobbade. En stor andel uppger att de blir mobbade en gång
i veckan eller oftare (Statens Folkhälsoinstitut 2003). En skillnad mellan fysisk och digital
mobbning är att med den nya tekniken följer mobbarna med hem (Lindqvist och Thorslund
2008). I en färsk studie (Copeland et al., 2013) som är den mest omfattande publicerade
forskningsansatsen hittills för att fastställa de långsiktiga följderna av barndomsmobbning
deltog totalt 1420 deltagare som hade mobbat eller blivit mobbade i åldrarna 9 och 16 år
visade man att mobbare som själva inte var offer för mobbning löpte 4,1 gånger större risk att
utveckla antisocial personlighetsstörning som vuxna. Forskarna fann att offer för mobbning i
barndomen löpte 4,3 gånger större risk att få ångestsjukdom som vuxna, jämfört med dem
som inte hade någon historia av att vara förövare eller offer. Mobbare som också var offer var
särskilt utsatta. De löpte 14,5 gånger större risk att utveckla paniksyndrom som vuxna,
jämfört med dem som inte upplevde mobbning, och 4,8 gånger större risk att drabbas av
depression. Detta har orsakat ett folkhälsoproblem. Vaillancourt et al. (2008) rapporterade att
kortisolnivåerna var högre hos mobbningsdrabbade barn, vilket innebär att deras
stressreaktionssystem var i ständigt högvarv. Enligt Emdad, (2011; 2012 a), kan
överrepresentation av kortisol leda till en toxisk miljö i hjärnan. På grund av traumatiska
upplevelser kan Hippocampus-volymen krympa och neuroner i amygdala förlora sin
elasticitet och förmåga att återhämta sig. Detta kan leda till rubbningar i korttidsminnet
(Emdad et al., 2006; Emdad, Söndergaard, Theorell, 2005 a och b; Emdad och Söndergaard,
2005 a och b; Emdad, et al., 2004; Emdad och Söndergaard, 2006). Apati kan uppstå på grund
av den långvariga exklusionen och mobbningssituationen och detta kan leda till patologisk
dissociation (2012 a). Därför fokuserar författaren till föreliggande uppsats på mobbning som
ett fenomen som sker i familjerelationer, i skolan och andra sociala sammanhang och som en
av de viktigaste bidragande orsakerna till försämring av hälsa hos barn och ungdomar
(Emdad, 2012a).
Det finns ett stort behov av metodutveckling när det gäller behandlingar för barn- och
ungdomar med psykiska och psykosociala problem. I dagsläget är de behandlingar som
rekommenderas, medicin, kognitivbeteende terapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT). När
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det gäller medicinering är effekterna omdiskuterade och som bäst blygsamma. I den största
studien som hittills har gjorts, ”Treatment of Adolescent Depression Study”, hade KBT ingen
effekt alls jämfört med placebo (March et al., 2004). I en färsk Cochrane review (James et al.,
2013) ingick 41 studier bestående av 1806 barn och ungdomar med ångest. Resultatet visade
att KBT inte var mer effektiv än icke-KBT kontrollbehandlingar. Resultatet visade också att
KBT inte var mer effektiv än ”behandling som vanligt” i ångestreducering hos barn och
ungdomar. Dessa resultat har stora konsekvenser för barn och ungdomspsykiatrin. Det blir
antagligen svårare att identifiera viktiga mediatorsvariabler och moderatorsvariabler och deras
verkningsmekanismer när det gäller depression och ångest hos barn och ungdomar och
behovet av metodutveckling blir ännu tydligare inom ramen för BUP (barn och
ungdomspsykiatrin). ”Till BUP kommer barn och unga som är deprimerade, har mycket
ångest eller till exempel skadar sig själva. En del kan ha stora svårigheter att fungera
tillsammans med andra i skolan, förskolan eller i familjen. De kan också ha varit med om
något skrämmande som påverkar dem så mycket att de har svårt att klara av vardagen. Vi
möter barnen, ungdomarna och deras föräldrar och ger dem stöd och en möjlighet till
förändring.” (BUP, Stockholms Läns Landsting, 2009).
Ovan beskrivna forskningsresultat leder till att man fäster blicken på andra evidensbaserade
metoder när det gäller behandlingar för barn- och ungdomar med psykiska och psykosociala
problem. Enligt en färsk ”forsknings- och utvecklings”-rapport (FoU) från Region Skåne,
”Intensive Short- Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), kan främja effektiva psykologiska
stöd- och behandlingssamtal utan att dessa förlorar i kvalitet. Resultaten visar att ISTDP som
metod och teknik är kliniskt effektiv och kostnadseffektiv och en slutsats är att metoden kan
tillämpas

på

personer

med

kognitiva

funktionsnedsättningar.

Psykologer

i

en

vuxenhabiliterande verksamhet får med ISTDP ett redskap för att lägga ett mer emotionellt
fokus för de terapeutiska samtalen. Begrepp och förhållningssätt inom ISTDP kan vara
användbara, inte enbart för psykologer, utan för alla yrkesgrupper i en habiliterande
verksamhet” (Eriksson och Sewerin, 2013). Psykoterapeutiska inriktningar kan lära av
varandra, och möjligen ISTDP terapeuten kan dra nytta av mentaliseringsteorins
kunskapsförankring. Förslagsvis kan mentaliseringsfokuserad ISTDP utformas och betecknas
som integrerad korttidsterapi med anknytningstraumainriktning för barn och ungdomar. I så
fall ska terapeuten på ett särskilt sätt i denna metod bli en viktig anknytningsperson och vara
medverkande till en god terapeutisk allians med hög mentaliseringsförmåga. Harpaz-Rotem
and Blatt (2009) fann att en mer nyanserad föreställning om terapeuten hos deprimerade
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ungdomar föregick en förändring till en mer positiv självbild. Davanloos ISTDP har visat sig
vara en effektiv evidensbaserad interventionsmetod för vuxna (Abbas et al., 2006). En logisk
frågeställning är huruvida ISTDP- tekniker kan användas med barn och ungdomar? Medan
det finns få bevis varken för eller emot användning av ISTDP i denna population, har en
artikel skriven av Linda Gilbert (2004) fått författaren till föreliggande uppsats att tro att det
inte finns ett bättre val än att börja forska och väcka debatt om tillämpningen av Davanloos
ISTDP tekniker på barn- och ungdomar och för att visa hur dessa tekniker skiljer sig från dem
som används med vuxna. Denna uppsats är ett försök att närma sig problemet och är ett
teoretiskt förslag för att använda ISTDP med en fokus på mentalisering inom ramen för BUP.
Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) och icke-verbal kommunikation hos barn och
ungdomar
Darwin upptäckte känslornas biologiska bas och att människor har likartade känslouttryck
över hela världen (Lorenz, 1965). Freud bidrog sedan med att sätta de omedvetna känslorna i
fokus i sin metapsykologi. Men enligt Malan (1980, s 23), ”Freud upptäckte det omedvetna;
Davanloo har upptäckt hur man kan använda det psykoterapeutiskt.” Freud var en teoretiker,
forskare och kliniker som skrev relativt litet om terapiteknik (Coughlin, 1996). Davanloo
(1980, 1990) har försökt att rätta till många av psykoanalysens inkonsekvenser genom att ha
ett tydligt grepp om det omedvetnas metapsykologi, att utveckla en systematisk vetenskaplig
metod för psykoterapin baserad på teori, systematiskt observation och på att undersöka
patienters svar på terapin (ställa frågor snarare än att anta eller göra tolkningar) med
användning av videoband för uppföljning av processen (för en översikt se Coughlin, 1996). I
sin anknytningsteori visade Bowlby (1970) i sin tur att medfödda känslouttryck är avgörande
för social överlevnad. Samtidigt med Bowlby, visade Davanloo anknytningstraumas centrala
roll i psykopatologi (Neborsky och Solomon, 2001). Davanloo upptäckte en kraft inom psyket
som han kallade ”den omedvetna terapeutiska alliansen." Det är en ständig sändning och
mottagning av information mellan patient och terapeut i ISTDP, och det är kvaliteten på denna
sändning/ mottagning som kan driva terapin framgångsrikt till lösningar hos ungdomar (Se
bilaga 1 och 2). Terapeuten måste vara mycket intuitiv med hög mentaliseringsförmåga och
måste snabbt känna när ungdomen blockerar och använder försvar mot genuina känslor. De
behandlingar som utvecklades av Mann, Malan, Sifneos och Bellak och Small gällde en liten
patientpopulation. ”Davanloo ville inte att användningen av ISTDP skulle vara begränsad till
en liten patientpopulation. Han ville att denna interventionsmetod skulle ha samma bredd i sin
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anpassning och tillämpbarhet som psykoanalysen. I själva verket såg han på ISTDP som ett
alternativ till psykoanalysen. Därför var det en stor betoning på karaktär och
karaktärsförändring i terapin. Nu uppfattas ISTDP som en egen disciplin med praktiserande
kliniker runt om i världen. Davanloo tillämpade, för första gången i psykoterapins historia den
vetenskapliga metoden för utvecklingen av specifika tekniker” (Neborsky och Solomon,
2001). I modern psykoterapi kan vikten av Davanloos vetenskapliga metod och hans
upptäckter jämföras med Freuds och Wilhelm Maximilian Wundts. Wundt anses vara den
experimentelle psykologins fader. Han använde induktiva datainsamlingsmetoder och de
tekniker som var tillgängliga för att studera mentala processer. Davanloo, som har varit kirurg
och professor i psykiatri, bröt mot ett tabu och använde hundratals videoinspelningar för att på
ett induktivt vetenskapligt sätt utveckla en effektiv metod för korttidsterapi (Emdad, 2012a).
Det tidigare slutna terapirummet öppnades nu för granskning (Levenson, 2010). Liknande
behandlingsmetoder som har utvecklats och inspirerats av Davanloos ISTDP täcks under
samlingsnamnet ”Experiential Dynamic Therapy (EDT)”.
ISTDP med ungdomar är ofta annorlunda jämfört med arbetet med vuxna, och det på två sätt:
(Gilbert, 2004):
1.

I presentationen av symtom och försvar och

2.

Vid upprättandet av medvetna och omedvetna arbetsallianser. Arbetet liknar dock det
med vuxna som de två vinjetterna i bilagorna 1 och 2 visar.

Den grundläggande tekniken är att få ungdomen att direkt uppleva patogena dynamiska
krafter i sitt omedvetna. Vad som finns i det omedvetna är orsaken till symptom och
störningar i karaktären hos ungdomspatienten. Davanloo har utvecklat en uppsättning tekniska
insatser för direkt åtkomst av det omedvetna. Processen är känd som ”den centrala Dynamiska
sekvensen” (Davanloo, 1988; 1995).
Hela processen är uppdelad i olika faser:
(1)

Sätta tryck. Detta leder till resistens i form av en serie försvar hos patienten. Ett av de
viktigaste målen för denna fas är kristallisering av patientens karaktärsförsvar i
överföringen" (Davanloo, 1995). Hos patienter med diffusa störningar och låg
ångesttolerans, är vissa modifieringar i tryckfasen väsentliga (Davanloo, 1997).
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(2)

Utmana och sätta tryck. Eftersom den defensiva strukturen utgör en del av patientens
karaktär och på många sätt är syntonisk och maladaptiv, så dyker försvaret ständigt upp
i interaktioner med terapeuten och ger möjlighet till att få patienten att känna sina
karakterologiska

mekanismer.

Försvaren

tas

upp

som

de

uppträder

i

interaktionsprocessen och behandlas på olika sätt (Davanloo, 1990). Egentligen finns
patientens karaktärsmotstånd i överföringen som utnyttjas för terapeutisk allians.
(3)

Överföringsmotstånd. Detta är den viktigaste tekniska interventionen. `Frontalkrock
med motståndet i överföringen" (Davanloo, 1995) och mobilisering av den terapeutiska
alliansen mot motståndet.

(4)

Direkt tillgång till det omedvetna och dominans av den omedvetna terapeutiska
alliansen mot motståndskrafterna hos patienten, partiell eller stor upplåsning av det
omedvetna hos patienten (Davanloo, 1995). Davanloo kallar det första genombrottet i
det omedvetna för ”den omedvetna terapeutiska alliansens första dominans över
motståndskrafterna hos patienten (Davanloo, 1997).

(5)

Systematisk analys av överföringen

(6)

Ytterligare dynamisk undersökning, att utforska den medicinska, sociala och
utvecklingsmässiga historiken. Dessa moment kan ses som en ram som terapeuten kan
använda som en vägledning, och att de tenderar att överlappa och fortsätta i en spiral
snarare än en enkel linje. Slutförande av historia och slutligen till:

(7)

Konsolidering (förstärka och förbättra) och den psykoterapeutiska planeringen.

Syfte och frågeställningar
Huvudsyftet är att utifrån internationell forskning undersöka möjligheten att tillämpa
Davanloos ISTDP med fokus på mentaliseringsteorin, för ungdomar med psykosociala
problem, i huvudsak mobbningsbeteende och väcka debatt om ISTDP som en terapimetod
inom ramen för BUP. Detta leder författaren till ytterligare följande frågeställningar:
1) Evidens för ISTDP, för vuxna respektive barn?
2) Finns risker med ISTDP för barn?
3) Skillnad i tillämpning för vuxna respektive barn?
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METOD
Design
Metoden för uppsatsen var att göra en litteraturöversikt utifrån aktuella artiklar inom området.
Litteratursökning genomfördes enligt Polit och Becks (2011).

Formulera
syfte och
frågeställning

Planera
sökstrategi,
välj databaser,
välj sökord

Dokumentera
sökresultat

Förkasta
irrelevanta
artiklar

Sortera
relevanta
artiklar

Läs artiklarna
eller
abstrakten

Sammanfatta
studierna

Kritisk
granska
studierna

Identifiera
nya artiklar
via
referenslistor

Använd kritiska
summeringen som
referens i uppsatsen

Sök efter
teman

Figur. Översiktstudien enligt Polit och Beck (2011, sidan 96).
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Datainsamling
Sökorden som användes var: “Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy”, ”Short-Term
Psychotherapy”, “Brief Psychotherapy”, ”ISTDP Meta-analysis” “ISTDP review”, “evidence
for ISTDP”, “Mentalization-based therapy”, “Brief Child psychotherapy” “affect-focused
psychotherapy”,

“Cognitive

behavioral

therapy

for

adolescents

and

children”,

“Psychodynamic psychotherapy for children and adolescents”, “Mentalization-based
treatment in children and adolescents”, “Psychiatric outcome of childhood bullying”
Inklusionskriterier:

•

Belyser den kliniska effektiviteten och kostnadseffektiviteten med ISTDP som teknik.

•

Beskriver ISTDP som metod och teknik, likaså vad som kan anses läkande och
verksamt med tekniken för att kunna tillämpas på barn och ungdomar

•

Fallstudier med detaljerade teknikbeskrivningar när det gäller ISTDP med barn- och
ungdomar

•

Artiklar om skillnader och likheter mellan psykoanalys och ISTDP, när det gäller
vuxna, barn- och ungdomar

•

Avgränsningen har tidsmässigt varit åren 1970-2013.

Exklusionskriterier:

•

Artiklar som handlade om samtidig psykoterapibehandling.

Arbetet började med att finna relevant litteratur, genom ämnessökning via följande databaser:
PsycArticles (CSA), PsycINFO, PubMed.
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Tabell 1. Utfall av sökning: Databaser, söktermer, antal träffar och antal använda träffar i litteraturstudien.

Databaser

Söktermer

Granskning av referenslistor i relevanta
metaanalyser och översiktsartiklar för
att få fram nya referenser
PsycArticles (CSA)

Relevans för syfte och
frågeställningar

PubMed

PsycINFO

Manuell sökning av ämnesområdet på
Google för att få fram relevanta

Intensive Short-Term Dynamic
Psychotherapy
Short-Term Psychotherapy
ISTDP Meta-analysis
ISTDP review
Brief Child psychotherapy
Cognitive behavioral therapy
for adolescents and children
Psychodynamic psychotherapy
for children and adolescents
Mentalization-based treatment
in children and adolescents
Psychiatric outcome of
childhood bullying
Intensive Short-Term Dynamic
Psychotherapy
Short-Term Psychotherapy
ISTDP Meta-analysis
ISTDP review
Brief Child psychotherapy
Cognitive behavioral therapy
for adolescents and children
Psychodynamic psychotherapy
for children and adolescents
Mentalization-based treatment
in children and adolescents
Psychiatric outcome of
childhood bullying
Intensive Short-Term Dynamic
Psychotherapy
Short-Term Psychotherapy
ISTDP Meta-analysis
ISTDP review
Brief Child psychotherapy
Cognitive behavioral therapy
for adolescents and children
Psychodynamic psychotherapy
for children and adolescents
Mentalization-based treatment
in children and adolescents
Psychiatric outcome of
childhood bullying

Antal
träffar
25

Använda
träffar
5

3

0

250
0
0
60
50

0
0
0
0
0

14

0

1

0

14

0

11

8

265
5
2
47
174

2
4
2
0
2

167

0

3

0

9

1

208

7

250
1
6
250
250

0
1
1
0
0

250

1

23

0

6

1

1

1
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svenska, offentliga rapporter om ISTDP
Textböcker angående ISTDP och
mentaliseringsteorin

19

8

15

16
Vid sökningar med många träffar lästes enbart abstract. Abstractet i sig gav information om
artikeln var relevant. Abstrakt granskades först och sedan de fullständiga artiklarna. De valda
artiklarnas referenser studerades för att upptäcka nya relevanta artiklar i sökningarna. När det
gäller ISTDP- litteraturen inkluderades originalartiklar från randomiserade kontrollerade
studier (RCT) och metaanalyser och review-artiklar, på basis av syfte och frågeställningar.
Inklusionskriteriet styrdes av syftet och frågeställningarna.
Dataanalys
Initialt extraherades relevant information från studierna. Analysen har skett med en induktiv
ansats. De evidensbaserade ISTDP artiklarna lästes i sin helhet och viktiga punkter
markerades. Fakta relaterade till syftet sammanfattades och skrevs ner i en löpande text, varje
artikel för sig. Artiklar och delar av artiklar som bedömdes som viktiga för uppsatsen
markerades. Detta bidrog till att teman växte fram. Resultaten sorterades och grupperades i
lämpliga kategorier för att lyfta fram det som var specifikt och väsentligt (Friberg, 2006) som
belyste frågeställningarna för litteraturstudien.
Forskningsetiska överväganden
Vetenskapsrådets etiska förklaringar styrde studien. För kliniska studier finns internationella
etiska regler. Denna studie utgår från redan publicerade studier och utgör därmed ingen risk
för patienten, inte heller var patientens integritet hotad. Vinsten med litteraturstudien var att
man skulle få möjlighet att tillämpa ISTDP på barn och ungdomar belyst inom ramen för
BUP. Detta underlättar för läsaren att ta del av många signifikanta resultat angående ISTDP
samtidigt.
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RESULTAT
Sammanfattningsvis, när det gäller vuxna patienter, visar 21 publicerade ISTDP studier att ISTDP är
effektiv vid flera sjukdomstillstånd så väl som fysiska symptom varav sju var RCT. Efter flera

månader stod sig effekterna. ISTDP har visat sig överlägset bättre än kontrollbetingelserna.
Man ser tydlig minskning av läkare- och sjukhuskostnader. Majoriteten av patienter slutar med att
konsumera psykofarmaka. Singel session terapi bidrar till stor minskning av symptom. Man sparar en
stor summa pengar jämfört med vad det kostar varje år för sjukvården att minska funktionshinder.
Efter systematisk sökning av databaser och referenslistor har författaren till föreliggande uppsats
funnit bara en original artikel, skriven av Linda Gilbert (2004), när det gäller tillämpning av ISTDP på
barn och ungdomar. Gilberts studie har visat positiva behandlingseffekter.

Evidens för ISTDP- vuxna- barn
Cochrane- review
Abbass et al. (2006) fann, i en Cochrane-review, att ISTDP hade en hållbart signifikant effekt
i uppföljningen. Studien gjordes på randomiserade kontrollerade studier (RCT) som handlade
om olika tillstånd, inklusive depression, ångest, personlighetsstörningar, bäckensmärta,
dyspepsi och uretrala syndrom (Sjodin et al., 1986; Creed et al., 2003; Hamilton et al., 2000).
Metaanalyser
Det finns fem metaanalyser för blandade diagnoser (Svartberg et al., 1991; Crits-Christoph,
1992; Anderson et al., 2005; Leichsenring et al., 2004; Abbass et al., 2006). Implementering
av ISTDP är högt rankad på ”Scientific Rating Scale”. Davanloos ISTDP har fått betyg 2 på
”Scientific Rating Scale” (The California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare,
2013). Enligt skalan indikerar en lägre poäng en högre grad av forskningsstöd. Syftet med
”Scientific

Rating

Scale”

är

att

utvärdera

varje

praxis

baserad

på

tillgänglig

forskningsevidens. Skalan är baserad på publicerade fackgranskade originalartiklar.
Interventionen måste ha minst en rigorös randomiserad kontrollerad studie med en bestående
effekt på minst 6 månader. Korttids psykodynamiska terapimetoder tycks vara effektiva när
det gäller ett brett fält av psykiatriska tillstånd. Det har gjorts en metaanalys av randomiserade
kontrollerade studier på psykodynamisk korttidsterapi vid personlighetsstörningar. Även här
fann

man

att

psykodynamisk

korttidsterapi

är

mycket

effektiv,

överlägsen

kontrollbetingelserna och lika effektiv som andra behandlingar (Town, Abbass och Hardy,
2011). I en metaanalys utförd av Abbass, Town & Driessen (2012) inkluderade man 21
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studier, varav sju var RCT. Efter 15 månader stod sig effekterna. ISTDP var överlägset bättre
än kontrollbetingelserna. Crits-Christoph, (1992) och Anderson och Lambert (1995) fann
robusta och varaktiga effekter jämfört med kontroller i två metaanalyser. Leichsenring et al.
(2004) fann också robusta och varaktiga effekter jämfört med kontroller i en metaanalys. Den
initiala ISTDP intervjun har visat sig vara effektiv i symtomminskning, inklusive somatiska
symptom, i en blandad psykiatrisk/ psykosomatisk patientgrupp (Abbass et al., 2008).
Fallstudier
I fallstudier har man funnit ISTDP som en effektiv och kostnadseffektiv interventionsmetod,
som lett till en minskning i sjukhusinläggningar och läkarbesök hos en grupp patienter med
blandade psykiatriska sjukdomar (Abbass, 2002a och b) och en minskning i antal
sjukhusvistelsedagar när det gäller behandlingsresistenta depressionspatienter (Abbass, 2006).
Barnat (1981) fann i en fallstudie att hos patienter med behandlingsresistent huvudvärk 75,6%
rapporterade att symtomsbilden förbättrades eller mycket förbättrades efter fem ISTDPsessioner som gavs i samband med multidisciplinär vård. 76,7% ansåg att remissen var
relevant och 73 % av patienterna var i allmänhet nöjda med behandlingen. I en fallstudie fann
man en signifikant förbättring av kronisk ryggsmärta hos patienter (Hawkins, 2003), medan
man i en annan fallstudie fann betydande förbättring av funktionella rörelsestörningar (Hinson
et al., 2006). Abbass et al. (2009) visade på en akut slutenvårdavdelning att ISTDPintervention bidrog till minskning av ECT-behov samt hjälpte patienter för vilka ECT inte
fungerat. ISTDP började alltid med en bedömningssession (om 30-120 min) för att bedöma
patientens kapacitet för ångestreglering och behov av terapi. 23 patienter fyllde i två
självskattningsformulär i början och slutet av behandlingen och med tanke på den korta
behandlingstiden var resultaten imponerande. Under de första ett och ett halvt åren
behandlades 33 patienter på slutenvårdavdelningen för akuta patientärenden med i genomsnitt
9 sessioner. Primära diagnoser var egentlig depression (50%), psykos (19%), bipolär sjukdom
(13%), somatoform störning (9%), ångest (6%) och personlighetsstörning (3%). Man fann att
antalet patienter som behandlats med ECT på kliniken där ISTDP implementerades hade
sjunkit med 51,5 % (från 13,2 % till 6,4 %). På systerkliniken utan ISTDP såg det tvärtom ut
– där hade antalet patienter som behandlats med ECT istället ökat med 30,5% (från 9,7 till
12,7%).
Finns risker med ISTDP för barn enligt litteraturen?
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Det finns få bevis varken för eller emot tillämpningen av Davanloos ”Intensive Short-Term
Dynamic Psychotherapy” (ISTDP) på barn- och ungdomar. Den enda artikeln som författaren
till föreliggande uppsats har funnit genom sökning av databaser och granskning av referenslistor
i relevanta artiklar var en artikel skriven av Linda Gilbert (2004) som har legat som en

utgångspunkt för litteraturstudien.
Om man ska använda ISTDP, är det etiskt försvarbart att direkt konfrontera försvaret hos
barn- och ungdom? Om ja, hur ska terapeuten hantera det konsekventa materialet?
När det gäller små barn är det svårare att jobba psykoterapeutiskt med dem. Små barn
tenderar att inte inse att de upplever psykisk smärta medan många tonåringar kan inse och
erkänna att de lider. Ett annat problem är att terapeuten ofta misslyckas med att engagera
barnet i en medveten allians (Lebeaux, 2000). Detta leder till att socialarbetarens, förälderns
eller andra vårdgivares rapport blir terapins mål i stället. Barn kommunicerar ofta på ett annat
sätt jämfört med ungdomar och vuxna. Detta gör att det ställs extra starka empatiska och
mentaliseringskunniga krav på terapeuten för att han/hon skall kunna få fram vad barnet lider
av och på vilket sätt. Det kan egentligen vara så att det barnet egentligen lider står i motsats
till vad socialarbetaren eller terapeuten tror på. De försvar som barn använder är ofta
annorlunda jämfört med ungdomar och vuxna. Barn kanske inte ser deprimerade ut och
mycket ofta säger: ”jag vet inte” eller ”jag bryr mig inte om” när de faktiskt lider (Gilbert,
2004). Ett exempel på detta är att barn mycket oftare får diagnosen med ”ADHD”. ISTDPterapeuten har en mycket fokuserad empatisk uppmärksamhet på barnets känslor och ickeverbala kommunikation. I hjärtat av denna teknik är ett kraftfullt samarbete mellan terapeut
och patient som arbetar mot hälsa, utveckling och mer tillfredsställande relationer. Därför är
det etiskt försvarbart att göra ungdomspatienten medveten om sina destruktiva
försvarsmekanismer. Det är därför han/hon kan dra nytta av en direkt konfrontation med sina
försvar och det efterföljande terapeutiska materialet. Det ställs förstås extra krav på
terapeutens kompetens, skicklighet och empati. Det är möjligt att barnens försvarsmekanismer
liknar de vuxnas men ofta är de förvirrande olika jämfört med vuxnas. Exempelvis, varför
diagnostiseras barn- och ungdomar oftare med ADHD jämfört med vuxna? Vissa aspekter av
ADHD-diagnostik kan betraktas som motstånd mot känslomässig närhet (Gilbert, 2004).
Vad kan vara kriteriet för användning av ISTDP inom BUP?
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Ryggraden i metoden utgörs av ett praktiskt och teoretiskt ramverk utifrån ISTDP med fokus
på mentaliseringsteorin. Målgruppen ska vara ungdomar med komplexa och allvarliga
psykiatriska problem och komorbid social sårbarhet. Denna grupp ungdomar är svår att nå
och har ofta en dålig prognos. Något som är utmärkande för hjälpinsatserna för dessa
ungdomar är att ansvaret ligger på många olika aktörer och att ansvarsfördelningen ofta är
oklar (Siri, 2012). Individer utvärderas på ett dynamiskt sätt enligt Davanloos egen specifika
klassificering på basis av motståndsgrad (tabell 3). De intervjuas enligt Davanloos ISTDPtekniker och testas med avseende på respons på en försöksterapi. Deras svar på terapiförsöket
definierar deras lämplighet för ISTDP. Med andra ord definierar upplåsning av
ungdomspatientens omedvetna (Davanloo, 1990) och hennes/hans förmåga till att utnyttja
materialet hans/hennes lämplighet för ISTDP. Resultaten av dessa predicerar även resultatet.
Den skattning som genomförs med hjälp av den ”centrala dynamiska sekvens-intervjun” blir
en modell för terapin.
Målet med intervjun är att
1. Bedöma ungdomspatientens psykopatologi,
2. Bekanta ungdomen med sin/sina försvar.
3. Exponera kärnan i den omedvetna konflikten,
4. Få fram och etablera styrkan på den omedvetna terapeutiska alliansen mot överjagets
motståndskrafter (Superego).
De diagnostiska systemen i tabell 2 och tabell 3 är Davanloos klassificering och är dynamiskt
och används enbart under ISTDP initial intervju med patienten (Solomon et al., 2001). För att
hjälpa ungdomspatienten att övervinna känslomässiga blockeringar fokuserar terapeuten på
både känslor och relationen med terapeuten i terapirummet under samtalet och pekar ut hur
patienten blockerar sina känslor. När dessa känslor upplevs blir det en plötslig nedgång i
spänning, ångest och fysiska symptom och försvar (se bilaga 1 och 2). Således kan ungdomen
och terapeuten se de drivande känslomässiga krafterna som försvaras. Därefter uppstår en
läkningsprocess där de gamla undvikande känslorna upplevs och bearbetas. Ofta är ett av
dessa genombrott tillräckligt för att ge upphov till stora symptomförbättringar hos barn- eller
ungdomspatienten medan det i de flesta fall krävs en serie av dessa interventioner för att
åstadkomma större beteendeförändringar. Om barn- eller ungdomspatienten har mycket låg
ångesttolerans kan en behandlingsprocess i grupp eller individuellt i form av bild- eller
konstterapi behövas innan hon/han går i ISTDP. Detta för att förstärka jag-styrkan innan
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känslorna ska upplevas. Rekommenderad terapiintensitet, enligt ”The California EvidenceBased Clearinghouse for Child Welfare”, (2013) är en timme per vecka eller fyra timmar, en
gång per månad. Rekommenderat antal sessioner brukar vara 20. Terapeuten behöver
videokamera, DVD spelare, TV och ett standardiserat rum. Terapeuten måste ha utbildning i
videoinspelning

under

handledning.

ISTDP

har

också

utformats

med

en

förälder/vårdnadshavare-komponent som används i USA (The California Evidence- Based
Clearinghouse for Child Welfare, 2013). Inspelningen av intervjusessionen kan förslagsvis
analyseras av ett ISTDP-team för att man skall kunna lägga upp en förbättrad
behandlingsstrategi.
Tabell 2. Användandet av DSM-IV inom ramen
för Davanloos ISTDP över ett brett patientspektrum
GAF> 45-50
Ångestsyndrom
Depressionssjukdomar
Dissociativa störningar
Personlighetsstörningar- kluster C
(Solomon et al., 2001)
Tabell 3. Spektrum av psychoneurotiska störningar enligt Davanloos klassificering
Litet

Måttligt

Högt

Extremt

motstånd

motstånd

motstånd

motstånd

Begränsat

Diffus

Diffusa

Diffusa

problem

neurotisk störning

symtom

symtom

Ingen

Närvaro av

Karaktärsneuros och

Stor

karaktärstörning

karaktärsstörning

karaktärsstörning

karaktärsstörning

Enstaka

Multifoci

Mycket

Extremt

psykodynamisk

neurotisk

komplicerad

komplicerad

fokus

kärnstruktur

kärnpatologi

kärnpatologi

(Solomon et al., 2001)
Vad blir behandlingsmålen med ISTDP tillämpade på barn och ungdomar?
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Enligt Wallroth (2010) behöver man inte ägna sig åt ett mentaliseringsbaserat
behandlingsprogram för att ha nytta av mentaliseringsteorin. Alla terapeuter oavsett inriktning
kan uppgradera sitt arbete med mentalisering. Troligtvis förbättrar alla former av psykoterapi
mentaliseringsförmågan, även om de inte har det som medveten och markerad målsättning.
Davanloo har upprepade gånger betonat att en grundlig förståelse av metapsykologi av det
omedvetna är avgörande för en korrekt användning av de tekniker han har utvecklat. Ett av
huvudmålen med ISTDP är också att patienten börjar häva rädslan för sina genuina affekter.
Det har empiriskt visats att vi alla har omedvetna processer som påverkar våra tankar, känslor
och motiv (för en översikt, se Westen, 1998). Utan tvivel påverkar samma processer
utvecklingen av symptom hos ungdomen.
Det bestraffande överjaget hos en översittare-ungdom med psykiatriska problem
Ett bestraffande överjag undertrycker jaget, vilket leder till att jaget blir oroligt och
ångestfyllt. Ilskan stiger och omvandlas sedan till ångest, rädsla, förvirring och depression,
vilket ytterligare skadar jaget och resulterar i låg självkänsla. Ett bestraffande överjag
utvecklas på grund av tidigare erfarenheter i förhållande till kalla och likgiltiga auktoritära
vårdgivare (Mathai, 2004, sid 24). Det bestraffande överjaget hos en mobbare kan inte lita på
andra och kontrollerar därför dem och begränsar deras utveckling. Mycket terapiresistenta
barn och ungdomar med översittare beteende lider av ett straffande överjag som är oförmöget
att uppleva genuina, underliggande affekter som leder till varaktig karaktärförändring. För att
hjälpa sådana ungdomar måste vi hjälpa dem att inse överjagets aktivitet, hur det handikappar
dem, hur det skapar svårigheter, och hur de har lidit på grund av det. Vidare måste vi hjälpa
dem gå emot sina destruktiva försvar. Denna process måste hanteras på ett metodiskt och
systematiskt sätt så att ungdomen blir befriad från överjagets straff och får möjlighet att
uppleva omvandlande krafter i sig för att återta sitt sanna jag som har fängslats av sitt försvar
och överjagets påverkan.
En psykosocial sanktionerad psykoterapeutisk modell för prevention, intervention och
implementering vid mobbning
Enligt modellen, för att prevention eller intervention på mobbningsbeteendet ska lyckas, det
sociala systemet ska fokuseras på att stärka och bemyndiga vittnen till mobbningen. Med
vittnen menas de som är medvetna om mobbningsbeteenden. Emdad (2012 a och b) och
Emdad et al (2012) presenterade en mobbningsmodell för prevention, intervention och
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implementering på skolor och på arbetsplatser. Enligt denna består vittnen (de som är
medvetna om att någon eller några blir mobbade) till mobbning av fyra grupper, beroende på
mentaliseringsförmåga och tillgång till eller blockering av genuina affekter: Grupp 1 har hög
mentaliseringsförmåga med direkt tillgång till genuina affekter, de kan tyda och läsa av
signaler och kan förstå om någon annan människa lider. Den här gruppen av vittnen känner av
mobbningen, och ingriper för att försöka göra något åt det. Grupp 2 har normal
mentaliseringsförmåga, de blir tvungna till att blockera sina genuina affekter, de märker vad
som pågår men är maktlösa inför det. De vill inte tolerera mobbningen, men rädslan för
konsekvenserna gör att de inte vågar ingripa. De är rädda att själva drabbas. Den gruppen
löper större risk att på sikt utveckla depression och posttraumatiskt syndrom. Grupp 3 har låg
mentaliseringsförmåga. Tillgång till genuina affekter är nästan blockerad i den här gruppen.
De kan inte leva sig in i offrets situation och känslor och se hälsokonsekvenserna av
mobbningen. De tolererar mobbningen och blundar för de processer som är igång. Grupp 4
har dysfunktionell mentaliseringsförmåga, de ser mobbningen men skyller på offret. Tillgång
till genuina affekter är helt blockerad i den här gruppen. De deltar inte, men anser att offret
har sig självt att skylla. Skillnaden mellan empati och mentalisering är att empati visserligen
handlar om att kunna leva sig in i en annan människas känslor, men mentalisering innebär att
man även ska kunna läsa av sina egna signaler i sammanhanget. Vi kan identifiera de fyra
kategorierna bland vuxna på arbetsplatser och barn i skolor. Två huvudkomponenter i
förklaringsmodellen är mentaliseringsförmågan och graden av affektblockering hos vittnena.
Genom att använda mentaliseringsfokuserad ISTDP inom ramen för BUP kan man behandla
ungdomspatienter

med

antisocialt,

aggressivt

mobbningsbeteende

med

låg

mentaliseringsförmåga och affektblockering.
Skillnad i tillämpning, vuxna- barn
Ett centralt tema i ISTDP är känslomässig närhet. Hur skiljer sig ungdomspatienter från
vuxna patienter när det gäller terapeutens försök till känslomässig närhet och allians?
Oaklander (1978) konstaterar: ”Jag tycker att vissa barn, särskilt unga, inte nödvändigtvis
behöver verbalisera sina upptäckter, insikter och medvetenhet om vad och hur i sina
beteenden. Ofta verkar det som om det räcker att få ut deras blockerade känslor i det fria. Då
kan de bli integrerade, ansvarsfulla, glada människor och bättre på att hantera många
frustrationer. De kan börja relatera mer positivt till sina kamrater och med vuxna i sina liv. De
kan börja uppleva en känsla av lugn, glädje och självkänsla (s. 194). Hos små barn betyder
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ADHD ”Jag vill inte lära känna dig”, ”Jag lyssnar inte på dig;” ”Jag vill göra vad jag vill och
när jag vill göra det”, och ”Jag är ångestfull/deprimerad/rädd och vill inte veta om det och vill
inte visa det.” Oavsett den ursprungliga orsaken till beteendet använder barn symtomen som
försvar (Gilbert, 2004).
På vilka sätt skiljer sig ungdomspatientens kommunikationssätt från vuxna patienters
kommunikationssätt när det gäller ISTDP?
I vissa fall kan barn begära vissa saker verbalt och i andra fall inte. Istället kan deras
handlingar indikera deras behov. En imaginär väns beteende kan indikera behoven, eftersom
barnens ordförråd i detta skede i livet är begränsad. Så som vuxna använder ord för att
kommunicera känslor eller tankar, använder barn fantasi. Som med allt annat fastnar
ungdomar någonstans i mitten av denna process. Barn kan förmedla sina erfarenheter genom
lek. ISTDP kan skräddarsys efter barnet. ISTDP genom lek innebär helt enkelt ett annat språk
(se Bilaga 1), ett symboliskt språk som kräver en välutbildad professionell terapeut att
dechiffrera. Det är en form av uttryck som ger barnet möjlighet att utnyttja den fulla
omfattningen av sitt eget symbolspråk för att förmedla sitt budskap och förmedla de problem
han/hon står inför. Liksom vuxna är barn och ungdomar inte alltid säkra på vad det är de
försöker förmedla. Enligt Gilbert (2004), ”i många fall, förstår barn inte att de lider av psykisk
smärta”. De kan inte sätta ord på det. De säger ofta "jag vet inte [vad som är fel]." Men till
skillnad från vuxna, hos vilka ett antal faktorer kan påverka känslolivet, är den tydligaste
källan till stöd eller konflikt för barn eller ungdomar deras familjer. Familjen är ett barns
värld, och som sådan, när något är fel med familjen så är det något fel med deras värld.
Bilagor 1 och 2 är två exempel på hur Davanloos ISTDP kan tillämpas i krisintervention och
behandling med barn och ungdomar. Bilaga 1 visar hur Linda Gilbert (2004) tillämpade
Davanloos ISTDP (1990) på en nio årig pojke. Bilaga 2 visar de första 20 minuterna av den
första sessionen med en tonåring. Läsaren får insikt i hur flexibel ISTDP terapeuten måste
vara för att hantera ungdomspatientens försvar och ångest. Behandlingarna utfördes på ”the
Valley Child Guidance Clinic” i USA.
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DISKUSSION
Valet av ämnesområdet, spridning och tillämpning av resultaten ur etisk synpunkt
En etiskt försvarbar anledning till tillämpning av Davanloos ISTDP på barn och ungdomar är
att om ett problem kan lösas snabbt med en viss metod som gör att problemet kostar både
klienten och samhället mindre pengar ska den metoden utforskas för implementering. ISTDP
är en del av en process i vilken en ungdomspatient kan minska sina hämningar och sträva mot
eller

närma

sig

till

psykologisk

mognad.

Ungdomspatienten

med

psykosociala

mobbningsbeteenden förbättrar sin kapacitet för moraliskt accepterat beteende och lär sig att
agera och uppträda etiskt. Enligt Medicinska forskningsrådet (2003), är att utveckla nya
metoder och väcka debatt något viktigt för forskning och utveckling. Det kan ibland vara
klargörande att skilja mellan den teoretiska och den praktiska nyttan av ett forskningsprojekt.
Den teoretiska nyttan kan då definieras i termer av i vilken grad projektet bidrar till utveckling
av nya metoder, till att forskningens frontlinjer flyttas och/eller till att ny medicinsk kunskap
genereras. Den praktiska nyttan kan bestå i att diagnostik, behandling, vård och uppföljning
blir bättre. Teoretisk nytta kan föreligga utan att praktisk nytta också föreligger. Det kan också
förhålla sig så att det som idag enbart har teoretisk nytta i framtiden också kan få praktisk
nytta. En annan etisk fråga är om det är möjligt att terapeutens affektfokuserade försök kan
leda till att en psykos framkallas hos ungdomspatienten. I resultatdelen visades en studie av
Abbass et al. (in press) som utfördes på en akut slutenvårdavdelning där ISTDPinterventionen bidrog till minskningen av ECT behovet samt hjälpte patienter för vilka ECT
inte fungerat, vilket stödjer användandet av ISTDP bland vuxna men är ej visat för unga.
Davanloos ISTDP kan skräddarsys efter barnet. ISTDP genom lek innebär helt enkelt ett
annat språk (se Bilaga 1), ett symboliskt språk som kräver en välutbildad professionell
terapeut att dechiffrera. Det är en form av uttryck som ger barnet möjlighet att utnyttja den
fulla omfattningen av sitt eget symbolspråk för att förmedla sitt budskap och förmedla de
problem de står inför. I många fall förstår barn inte att de lider av psykisk smärta”. De kan
inte sätta ord på det. De säger ofta "jag vet inte [vad som är fel]." Men till skillnad från vuxna,
hos vilka ett antal faktorer som kan påverka känslolivet, är den tydligaste källan till stöd eller
konflikt för ett barn eller ungdom deras familj. Davanloos ISTDP hjälper ungdomspatienten
att övervinna de känslomässiga blockeringsprocesserna. Detta innebär fokus på de känslor
ungdomen har i terapirummet under intervjun och pekar ut hur hon/han blockerar både sina
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känslor och relationen med terapeuten. När dessa känslor upplevs finns det en abrupt nedgång
i spänning, ångest och andra fysiska symptom och försvar. Sålunda kan ungdomspatienten
och terapeuten se de drivande emotionella krafterna som försvaras. Om barn- och ungdomen
har mycket låg ångesttolerans kan en behandlingsprocess i form av konstterapi krävas först
för att bygga upp detta innan genuina känslor kan upplevas. Mentalisering regleras av
upplevelsen av trygghet eller otrygghet i sociala relationer, och kan fungera på olika sätt i
olika typer av sociala relationer hos barn och ungdomar (se Liotti och Gilbert, 2011).
Medvetenhet om detta gör det möjligt för ISTDP terapeuten att ägna särskild uppmärksamhet
åt de sociala roller och typer av relationer där mentaliseringen äger rum. ISTDP terapeuten
kan vara uppmärksam på typ av specifika händelser i sociala relationer som aktiverar
otrygghet och bidrar till aktivering av destruktiva försvar och blockering av genuina affekter
och förlust av mentalisering hos ungdomspatienten. Känslorna hos ungdomspatienten regleras
genom att de tas emot, känns och förstås av ISTDP terapeuten. Så småningom kan patienten
börja internalisera terapeutens affektreglering. Psykiska skador repareras genom att terapeuten
erbjuder sig som ett gott anknytningsobjekt med hög mentaliseringsförmåga. Därför ställer
ISTDP krisintervention stora krav på terapeutens empatiska förmåga. På neurobiologisk nivå
sker då en strukturell utvidgning i den orbitofrontala barken och dess synaptiska förbindelser
med hjärnans känsloregioner (För en översikt se Schore, 2003; Emdad et al., 2006; Emdad,
2012a).
Slutsatser
Davanloos ISTDP har visat sig vara en effektiv evidensbaserad metod för vuxna patienter. Det
finns få bevis varken för eller emot tillämpningen av ISTDP på barn och ungdomar. Efter
systematisk sökning av databaser har författaren till föreliggande uppsats funnit bara en original
artikel, skriven av Linda Gilbert, när det gäller tillämpning av ISTDP på barn och ungdomar. Hon
visade i sin artikel positiva behandlingseffekter. En etiskt försvarbar anledning till forskning kring

tillämpning av Davanloos ISTDP på barn och ungdomar är att om ett problem kan lösas
snabbt med en viss metod som gör att problemet kostar både patienten och samhället mindre
pengar ska den metoden utforskas för implementering inom barn och ungdomspsykiatrin.
Referenser
Abbass, A. (2002a). Intensive short-term dynamic psychotherapy in a private psychiatric
office: clinical and cost effectiveness. Am J Psychother, 56: 225-32.
26

27

Abbass, A. (2002b). Office based research in intensive short-term dynamic psychotherapy
(ISTDP): data from the first 6 years of practice. AD HOC Bull Short-term Dynamic
Psychother, 6: 5-13.
Abbass, A., Hancock, JT., Henderson, J., Kisely, S. (2006). Short-term psychodynamic
psychotherapies for common mental disorders. Cochrane Database Syst Rev, Issue 4. Art.
No.: CD004687. DOI: 10.1002/14651858.
Abbass, A. (2006). Intensive short-term dynamic psychotherapy of treatment resistant
depression: a pilot study. Depress Anxiety; 23: 449-52.
Abbass, A. A., Joffres, M. R., & Ogrodniczuk, J. S. (2008). A naturalistic study of intensive
short-term dynamic psychotherapy trial therapy. Brief Treatment and Crisis Intervention, 8,
164-170.
Abbass, A, Campbell, S., Magee, K., Tarzwell, R. (2009). Intensive short-term dynamic
psychotherapy to reduce rates of emergency department return visits for patients with
medically unexplained symptoms; preliminary evidence from a pre-post intervention study,
CJEM, 11 (6), 529-34.
Abbass, A., Town, J., and Driessen, E. (2012). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy:
A Systematic Review and Meta-analysis of Outcome Research. Harvard Review of
Psychiatry, 20 (2), 97-108.
Abbass, A., Bernier, D., & Town, J. M. (in press). Intensive Short-term Dynamic
Psychotherapy Associated with Decreases in Electroconvulsive Therapy and Briefer
Admissions on Adult Acute Care Inpatient Ward. Psychotherapy and psychosomatics, 1-5.
Anderson, E., Lambert, M. (1995). Short-term dynamically oriented psychotherapy: a review
and meta-analysis. Clin Psychol Rev, 15: 503-14.
Barnat, MR. (1981). Short-term psychotherapy and refractory headache. Headache, 21: 25760.

27

28

Bowlby, J. (1970). Attachment and loss (Vol. 1). New York: Basic Books.
BUP

(Barn

och

ungdomspsykiatri),

Stockholms

Läns

Landsting.

(2009).

http://www.bup.se/sv/
Copeland, W.E., Wolke, D., Angold, A., Costello, E.J. (2013). Adult Psychiatric Outcomes of
Bullying and Being Bullied by Peers in Childhood and Adolescence. JAMA Psychiatry, 70
(4): 419-426.
Coughlin, P. (1996). Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy: Theory and Technique.
London: Karnac Books.
Creed, FLF, Guthrie, E., Palmer, S., Ratcliffe J., Read, N., Rigby, C et al. (2003). The cost
effectiveness of psychotherapy and paroxetine for severe irritable bowel syndrome.
Gastroenterology, 124: 303-17.
Crits-Christoph, P. (1992). The efficacy of brief dynamic psychotherapy: a meta-analysis. Am
J Psychiatry, 149: 151-8.
Davanloo, H. (1980). Short-Term Dynamic Psychotherapy. New York: Jason Aronson.
Davanloo, H. (1988). Central dynamic sequence in the unlocking of the unconscious. Part I.
Major unlocking of the unconscious.International Journal of Short-Term Psycho-therapy, 4
(1), 1-33.
Davanloo, H. (1990). Unlocking the Unconscious. Chichester: Wiley.
Davanloo, H. (1990). Unlocking the Unconscious. Selected Papers of Habib Davanloo, MD,
John Wiley and Sons. New York.
Davanloo, H. (1995). Intensive short-term dynamic psychotherapy: Technique of partial and
major unlocking of the unconscious with a highly resistant patient. Part I. Partial unlocking of
the unconscious. International Journal of Short-Term Psychotherapy, 10 (3/4), 157-182.

28

29

Davanloo, H. (1997). Proceedings of the Supervision, German Core Training Program,
Nuernberg, Germany.
Emdad, R., Söndergaard, HP., Agartz, I., Theorell, T. (2004). Cardiovascular Reactivity in
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Patients Undergoing Magnetic Resonance Imaging
(MRI). Stress, Trauma, and Crisis: An International Journal, 7: 243-255.
Emdad, R., Söndergaard, HP. (2005a). Impaired Memory and General Intelligence Related to
Severity and Duration of Patients’ Disease in Type A Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).
Behavioral Medicine, 31 (2): 73-84.
Emdad, R., Söndergaard, HP., Theorell, T. (2005b). Learning Problems, Impaired Short Term
Memory, and General Intelligence in Relation to Severity and Duration of Disease in
Posttraumatic Stress Disorder Patients. Stress, Trauma, and Crisis: An International Journal,
8: 25-43.
Emdad, R., Söndergaard, HP. (2005b). Visuoconstructional ability in PTSD patients
compared to a control group with the same ethnic background Stress and Health, 22: 35- 43.
Emdad, R., Söndergaard, HP., Theorell, T. (2005a). Impairments in short term memory, and
figure logic in PTSD patients compared to healthy controls with the same ethnic background,
Stress and Health 21: 33-44.
Emdad, R., Söndergaard, HP. (2006). General intelligence and Short-term Memory
Impairments in Post Traumatic Stress Disorder Patients. Journal of Mental Health, 15(2): 113.
Emdad, R, Bonekamp, D, Sondergaard, H P, Bjorklund, T, Agartz, I, Ingvar M, Theorell T
(2006). Morphometric and psychometric comparisons between non substance abusing patients
with posttraumatic stress disorder and normal controls. Psychotherapy and Psychosomatics,
75 (2): 122-32.
Emdad, R. (2011). Arbetsplatsmobbning satt under lupp. Medicisk Vetenskap, Nr. 3

29

30

Emdad, R. (2012a). Mobbningseffekter- från cell till samhälle, Psykologtidningen nr 10.
Emdad, R. (2012b). Mobbning på jobbet smittar alla. LevaPS. Mars
Emdad, R., Alipour, A., Hagberg, J., Jensen, I. B. (2012). The impact of bystanding to
workplace bullying on symptoms of depression among women and men in industry in
Sweden: an empirical and theoretical longitudinal study. Int Arch Occup Environ Health.
[Epub ahead of print]. Är online.
Eriksson, M., Sewerin, T. (2013). En forskningsöversikt över intensiv psykodynamisk
korttidsterapi, Forsknings- och utvecklingsenheten. Verksamhet: Vuxenhabiliteringen,
Habilitering & Hjälpmedel, Malmö, Region Skåne, tullie.severin@skane.se, FoU-rapport
3/2013. ISBN: 978-91-7261-250-1
Friberg, F. (2006). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.
Studentlitteratur, Lund.
Gilbert, C.L. (2004). Applying ISTDP Techniques to Child and Adolescent Psychotherapy.
Ad Hoc Bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy. Practice and Theory, Volume 8,
Number 3, September.
Hamilton, J, Guthrie, E, Creed, F. (2000). A randomized controlled trial of psychotherapy in
patients with chronic functional dyspepsia. Gastroenterology, 119:661-9.
Harpaz-Rotem, I., Blatt, S. J. (2009). A pathway to therapeutic change: Changes in
selfrepresentation in the treatment of adolescents and young adults. Psychiatry: Interpersonal
and Biological Processes, 72, 32-49.
Hawkins, J. (2003). The role of emotional repression in chronic back pain: a study of chronic
back pain patients undergoing group psychodynamic psychotherapy as treatment for their
pain. PhD Dissertation. New York University.

30

31
Hinson, VK., Weinstein, S., Bernard, B., Leurgans, SE., Goetz, CG. (2006). Single-blind
clinical trial of psychotherapy for treatment of psychogenic movement disorders.
Parkinsonism Related Dis, 12: 177-80.
James, A.C., James, G., Cowdrey, F.A., Soler, A., Choke, A. (2013). Cognitive behavioural
therapy for anxiety disorders in children and adolescents. Editorial Group: Cochrane
Depression,

Anxiety

and

Neurosis

Group.

Published

Online:

3

JUN.

DOI:

10.1002/14651858.CD004690.pub3.
Lebeaux, D. (2000). The role of the conscious therapeutic alliance in Davanloo´s intensive
short-term dynamic psychotherapy. International Journal of Intensive Short-Term Dynamic
Psychotherapy, 14 (1): 39-48.
Leichsenring, F., Rabung, S., Leibing, E. (2004). The efficacy of short-term psychodynamic
psychotherapy in specific psychiatric disorders: a meta-analysis. Arch Gen Psychiatry, 61:
1208-16
Levenson, H. (2010). Brief dynamic psychotherapy. Washington: American Psychological
Association.
Lindqvist, J., Thorslund, E. (2008). Ungas integritet på nätet en guide för föräldrar, pedagoger
och andra viktiga vuxna. SE: s Internetguide, nr 5.
Liotti, G., Gilbert, P. (2011). Mentalizing, motivation, and social mentalities: theoretical
considerations and implications for psychotherapy. Psychology and Psychotherapy (Psychol
Psychother), ISSN: 2044-8341, Vol. 84 (1), pp. 9-25.
Lorenz, K. Preface. (1965). In: The Expression of the Emotions in Man and Animals, by
Charles Darwin. London: Phoenix Books.
Malan, D. (1980). The most important development since the discovery of the unconscious. I:
H. Davanloo (red.), Short Term Dynamic Psychotherapy. London: Jason Aronson, s 13-23.

31

32
March J, Silva S, Petrycki S, Curry J, Wells K, Fairbank J, Burns B, Domino M, McNulty S,
Vitiello B, Severe J; (2004). Fluoxetine, cognitive-behavioral therapy, and their combination
for adolescents with depression: Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS)
randomized controlled trial. JAMA, Aug 18; 292(7):807-20.
Mathai, J. (2004). Prisons of our mind and the road to freedom. ISBN 1-4116-0859-3.
Medicinska

forskningsrådet

(2003).

Riktlinjer

för

etisk

värdering

av

medicinsk

humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska
forskningsrådets nämnd för forskningsetik. Tryck: Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala.
ISBN 91-85547-28-X.
Neborsky, R.J. and Solomon, M.F. (2001). In: Solomon, M.F., Neborsky, McCullough, L.,
Shapiro, F., Malan, D. Short-term therapy for long-term change. W.W. Norton and Company,
Inc., New York.
Oaklander, V. (1978). Windows to our children. Real People Press.
Polit, F., Beck, C. T. (2011). Nursing research- Generating and Assessing Evidence for
Nursing Practice. (9:e upplagan). Philadelphia. Lippincott Williams and Wilkins.
Schore, A., (2003). Affect Regulation and the repair of the self (Norton series on interpersonal
neurobiology). Norton and Company; 1 edition. ISBN-10: 0393704076.
Siri, M. (2012). Mentaliseringsbaserad terapi för ungdomar. MELLANRUMMET. ISSN
2000-8511.
Sjodin, I., Svedlund, J., Ottoson, J., Dotevall, G. (1986). Controlled study of psychotherapy in
chronic peptic ulcer disease. Psychosomatics, 27: 187-200.
Solomon, M.F., Neborsky, McCullough, L., Shapiro, F., Malan, D. (2001). Short-term
therapy for long-term change. W.W.Norton & Company, Inc., New York.

32

33
Statens Folkhälsoinstitut (2003). Mobbning bland skolbarn. Rapport 2003:02. Publicerad på
www.fhi.se.
Svartberg, M, Stiles, T. (1993). Efficacy of brief dynamic psychotherapy. Am J Psychiatry,
150: 684–5
The California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare (2013).
http://www.cebc4cw.org/program/intensive-short-term-dynamic-psychotherapy/detailed
Town, J.M., Abbass, A., and Hardy, G. (2011). The Guilford Press Short-term
Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders: a critical review of Randomized
controlled trials. Journal of Personality Disorders, 25 (6): 723-740.
Vaillancourt, T, Duku, E, Decatanzaro, D, Macmil lan, H, Schmidt, L A, Muir, C. (2008).
Variation in Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis Activity among Bullied and None bullied
Children, Aggressive Behavior, 34: 294-305.
Wallroth, P. (2010). Mentaliseringsboken. Karneval förlag. Stockholm.
Westen, D. (1998). Unconscious thought, feeling, and moti-vation: The end of a century-long
debate. In R. F. Bornstein.

33

34
Tillkännagivanden
Jag vill framföra ett stort, varmt tack till professor Töres Theorell för hans råd, tankar och
stöd.
Ett speciellt stort, varmt tack till min kära son Nick Emdad, 10 år för hans underbara
teckningar med titel: ”mentalisering”.
Jag vill också framföra ett stort, varmt tack till min syster psykoterapeut Maryam Emdad för
hennes väl underbyggda åsikter och argument. Hennes syn på patologi är ovärderligt. Ett stort
tack för dina väl insatta kommentarer på min uppsats och för alla stimulerande, roliga, djupa,
utvecklande samtal som vi har haft under många år.

34

35
Bilaga nr 1
Linda Gilbert (2004) tillämpade Davanloos ISTDP (1990) på en nio årig pojke
Barnet hade blivit torterat med nål i genitalierna när han var fyra år. Han hade blivit förflyttad
gång på gång på grund av aggressivt beteende mot yngre barn och mot auktoritära personer.
När ångestnivån blev för hög sprang han på gatan och hoppades att han skulle bli överkörd.
Detta alarmerade vårdgivarna. Han hade fått PTSD, ADHD och ”oppositional defiant
disorder”. I början på första sessionen sprang barnet med ett försvarsmässigt ställningstagande
runt terapirummet, rörde på saker och pratade okoncentrerat. Terapeuten frågade honom lugnt
om han kunde ”sitta och hålla tyst.” Detta gjorde att han stannade upp och med vidöppna
ögon frågade terapeuten om hon var tillåten att prata på det sättet med honom? Terapeuten
svarar: ”Om det funkar!” Han log, satte sig ner, och fortsatte att engagera sig i en seriös
dialog. Efter denna början på en medveten arbetsallians, började han rycka på axlarna och
berätta att hon var den nionde terapeuten; fast han gillade dem alla kunde ändå ingen av dem
hjälpa honom. När terapeuten frågade vad det var som de försökte hjälpa honom med, så
svarar han: ”Anger Management.” Linda Gilbert skriver att hon kände att hon inte ville vara
en ytterligare ”useless terapeut” och svarade: ”Oh, jag tror inte på ”Anger Management.”
Linda Gilbert fortsätter: ”Han frågade vad jag gör? Jag improviserade: ”Jag tror inte att ilska
ska hanteras, utan den ska bubbla ut ur det kokande vattnet!” (Han brukade använda explosiv
terminologi och jag tog efter hans sätt att utrycka mig). Han reste sig långsamt utan att ta bort
blicken från min blick och frågade: ”Kan du göra det?” ”Kan du verkligen göra det!?” Jag satt
kvar för ur detta perspektiv var vi öga mot öga. Jag tog inte blicken från hans blick och sa
avsiktligt: ”Jag kan inte åstadkomma det ensam, men med din hjälp, ”Yes”, jag tycker vi kan
klara det tillsammans.” ”Skulle du vilja det?” ”Han samtyckte och fyra månader senare hade
vi klarat det.”
Tidsfönster är ett viktigt terapeutiskt element i arbete med barn- och ungdomar. Många
ungdomar vill inte vända sig frivilligt till BUP. Hur hanterar ISTDP terapeuten denna
problematik och tidsaspekten med barn- och ungdomspatienten?
Linda Gilbert (2004) fortsätter: ” Jag har lärt mig att agera snabbt för att kommunicera med
mycket störda barn.” I den första kontakten gäller att barnet inte har kommit av fri vilja.”
Terapeuten har ett mycket litet tidsfönster för att etablera en terapeutisk allians med barnet
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innan detta börjar misstro eller bli ointresserat eller argt på terapeuten på ett toxiskt sätt. Detta
ställer krav på terapeutens flexibilitet, talang för improvisation och kreativitet som inte behövs
på samma sätt när man arbetar med vuxna patienter som kommer till terapin frivilligt. Om jag
har bara en chans att skapa en klyvning mellan en destruktiv relation och en chans att isolera
försvaren så är det med denna fråga: ” Vill du hellre vara mäktig eller död?” Som detektiven
Columbo i den långdragna TV-serien, leder terapeuten patienten till utforskning tillsammans
med terapeuten, istället för att ansätta patienten med tillrättavisningar och tolkningar. Med en
till synes likgiltig tonåring skulle jag lägga upp det så här: ”Jag har bara en fråga- Jag skulle
dö bara för att fråga dig. Jag vet att det inte angår mig men ……”
Linda Gilbert fortsätter: Jag började först med denna taktik med barnet som förstörde sin
terapeuts kontor. Han hade redan kört ut två kristerapeuter som hade försökt komma in i
rummet och vara till hjälp. Det fanns inget sätt som jag skulle kunna komma in i rummet när
allt jag hörde var skrikande och högljudda kraschar av böcker och möbler som kastades på
golv och väggar. Jag knackade och när barnet inte svarade, så knackade jag igen, den här
gången kraftigare. Bullret distraherade barnet och det rådde plötsligt tystnad. Jag knackade en
tredje gång och han skällde "Vad vill du?” Jag ropade tillbaka: ”Jag hör att det finns ett
monster i rummet som river upp det och du är galen om du tror att jag kommer in där. Detta
ledde till en nästan omedelbar inbjudan till barnet att träffa honom. Jag förundrades över det
kaos det lilla barnet hade skapat. Då frågade jag med vidgade ögon: ”Var är monstret? Han
svarade stolt: ”Jag är monstret”. Jag hade ungefär tjugo minuter på mig att prata med pojken
och bjuda in honom till mitt kontor, förbi säkerhetsvakten och en armé av terapeuter som var
förberedda för att ta ner honom.
På mitt kontor sa jag till honom att jag hade hört att han var självmordsbenägen. Han blev
undergiven. Då sa jag: ”Men du är så stark! Om du skulle tänka på det skulle du vara
verkligen död eller hellre stark? Han beklagade det faktum att han var liten och hjälplös, i
ljuset av alla problem. Jag föreslog att allt var möjligt i hans fantasi och vi tillbringade de
kommande femton minuterna med honom som en serietidningskaraktär, ett monster från de
döda som kommer tillbaka till tortyr och hämnd. Trots att han var inbjuden att söka upp mig i
framtiden kom det att bli så att hans behandling fortsatte utan ytterligare avbrott. Det brukar
vara så att mycket störda barn eller tonåringar tenderar att misstro vuxna, särskilt
psykoterapeuter. De vet på någon nivå att denna person har en agenda som barnet är tänkt att
uppfylla, och de har lärt sig genom livets olyckliga upplevelser att vuxnas agenda inte tjänar
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deras egna behov. Barn är särskilt känsliga för icke-verbala överföringar av information. Jag
har funnit det mycket mer effektivt att kommentera ett barns beteende eller idéer som
”intressant” än att använda beröm eller belöning. Efter att en relation har etablerats, visar de
god respons till att jag funnit dem ”intressanta”. De litar inte på beröm och i hjärtat är de
hånfulla gentemot belöningar för beteendeförändringar. Detta är dock alltför obekvämt
personligt för dem att acceptera i tidiga sessioner.
Arbetsalliansen hotas när patienten och terapeuten har olika idéer om problem och
behandlingens mål och vad som krävs av dem i relationen. Även när barnets synpunkter får
terapeuten att tro att en överenskommelse har fastställts, har barnet inte alltid förstått vad de
ska få ut av behandlingen. Många av de yngre barnen anser att de är där bara för att leka.
Andra klagar på att tidigare terapeuter bara väntat på att de skulle prata, förvirrande dem och
fått dem att känna sig underlägsna. Ofta blir barn tillsagda att använda sina ord för att
beskriva sina känslor, men de har inte orden, eller de saknar motivation att dela med sig. Jag
har funnit det ännu mer nödvändigt för barn än för vuxna att hjälpa dem att identifiera en
särskild känsla och uttryckssätt och att känna igen sina reaktioner på dem. Precis som med
vuxna, åstadkoms kortsiktig framgång genom att man etablerar en både medveten och
omedveten allians med barnet. Många kärleksfulla terapeuter har en underbar omedveten
allians med barnen, men saknar tillräcklig fokus. Detta kan leda till att barnet får andra idéer
om vad som händer i terapin jämfört med vad terapeuten avser.
Missförstånd är vanligt och kan vara ganska oväntat. Jag förklarade för den arga pojken att
när han var klar skulle han kunna använda sin fantasi för att "göra vad han ville med mannen
som misshandlade honom. Nästan omgående sade han att han skulle göra det när hans mor
kunde komma till sessionen. Hon var inte tillgänglig i flera månader. Två veckor innan hon
anlände blev barnet mycket upprört när jag nämnde att vi snart skulle använda fantasin. Han
kröp under en stol och ropade att han inte ville bli av med sin ilska, med hänvisning till min
kommentar om bubblor av ilska ur kokt vattnen. Medan den ursprungliga idén engagerade
honom, började han frukta det efter några månader. Jag blev förvånad och förklarade
försiktigt att vi inte skulle arbeta för att eliminera hans förmåga att uppleva arga känslor, utan
vi skulle låta honom uppleva dem mer effektivt utan risk för att han skulle skada sig själv eller
andra. När hans mor äntligen kom, insisterade pojken att sitta i knät på henne som en Babis.
Precis som med vuxna, måste man utpeka hans försvar som står i vägen för att göra det vi
båda visste att han ville göra. På mycket kort tid började han föreställa sig en ritual om tortyr
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som varade cirka tre timmar under två dagar, vilket ledde till en eventuell död och förintelse
av hans plågare. Hans mor hade kommit överens med mig att inte ingripa på något sätt, och
grät när han berättade sin historia, men höll sitt ord trots sina tårfyllda, känslomässiga
reaktioner på vad hon hörde. Hennes son straffade inte bara rättvist sin plågare, utan på ett
mycket effektivt sätt straffade han sin mor även om hennes närvaro tröstade honom. Hon var
där med honom, medan hon inte hade varit där när hennes pojkvän hade torterat honom
tidigare.
Med tanke på valet, tenderar barn att lämna terapin så snart deras symptom lindras. De
återvänder till den barndomsverksamhet som blivit försummad på grund av besvären. Till
exempel, hade den här pojken tyvärr bestämt sig för att ge upp tanken att han någonsin skulle
återvända hem till sin mor. Han har istället fått en stabil och långsiktig anpassning till ett
kärleksfullt fosterhem. En annan, mordiskt arg tolv-årig pojke som var förbjuden att gå i
skolan på grund av sitt aggressiva beteende, gick inte bara tillbaka till klassrummet, utan efter
flera månader var han fast besluten att börja gymnasiet. Naturligtvis har inte alla deras
problem nödvändigtvis lösts, utan när vi har nått våra gemensamma överenskomna mål skulle
det inte vara rätt eller bra för barnet att fortsätta arbeta utan en ny, noggrant ordnad
överenskommelse om en uppsättning nya mål. Ju yngre barnet är desto mer sannolikt är det
att jag förklarar vad jag gör och vad barnet kan göra för att förbättra de terapeutiska
erfarenheterna och för att kontrollera och kontrollera igen om barnet verkligen har förstått
mig. Åtminstone med de mycket allvarligt störda barnen arbetar jag med trycket mot känslor
och utmanar försvaren, oavsett hur försiktigt, kan detta leda till kognitiva störningar och
farliga utagerande. Därför, när jag vet att barnet förstår vad vi gör och varför, kan jag påminna
honom eller henne om det som effektivt förhindrar sådana problem. Om barnen har arbetat
förgäves med andra terapeuter jag gör en del arbete med dem med följande villkor: att de
aldrig ljuger för mig. Detta brukar tända en gnista av överraskning och lättnad. Jag förklarar,
till exempel, om jag ställer en fråga, att jag bara förväntar mig att barnet skall svara "Jag vet
inte." om han/hon faktiskt inte vet. Detta innebär att barnet låter mig veta om han/hon vet,
men inte vill tala om för mig eller att det känns obehagligt eller att han/hon tycker att det inte
angår mig. Förstår du? Detta leder till en djupare allians när barnet blir inbjudet att uttrycka
negativa känslor om terapeuten till terapeuten. Jag har aldrig haft ett barn som vägrar arbeta
med mig efter denna introduktion.

38

39
Jag fortsätter sedan med att förklara att jag inte kommer att pressa barnet att svara om han
eller hon inte vill, men jag kanske vill utforska anledningen till att hon eller han inte vill.
Även om barnet senare ångrar överenskommelsen att låta mig göra det, är den ursprungliga
responsen "Ok, fortsätt med det!". Denna typ av kommunikation har barnet aldrig upplevt och
detta innebär inte att det orsakar ett omedelbart problem. Nu finns det tillräckligt material för
att pressa eller konfrontera barnet senare. Jag har ännu inte träffat ett barn som är ovilligt att
respektera vårt avtal när jag påminner honom/henne om att han/hon är undvikande eller
kringgående med sina "jag vet inte" svar.

39

40
Bilaga 2
Linda Gilbert (2004) tillämpade Davanloos ISTDP (1990) på en 16 årig flicka
I vilka avseende terapiarbete med pojkar skiljer sig från terapiarbete med flickor?
Linda Gilbert (2004) fortsätter: Exemplen fram till detta nu har främst handlat om
interventioner med pojkar. Dock har de flesta av mina långsiktiga arbeten varit med
tonårsflickor, 15 år eller äldre. Med pojkar tenderar våldserfarenheten (mobbning) att vara
ego-syntonisk. Det är inte svårt att tänka sig omfattningen av deras ilska. Flickor är mindre
benägna att använda våld än pojkar, men är mer benägna att syntoniskt skada sig. Jag har
träffat yngre tjejer som har självskadebeteende (12-14) och är känsliga för grupptryck och är
ivriga till motöverföring på en omedveten nivå, medan de förkastar sin mor på en medveten
nivå. Dessa flickor tenderar att klara sig bättre med en kvinnlig KBT terapeut som hjälper
dem att bearbeta sina problem genom hemuppgifter, kontrakt och andra projekt som de två
arbetar på tillsammans, än med ett ISTDP-synsätt. Ju äldre flickan är desto mer trolig är det
att hon är medveten om sina känslor av isolering, och mer villig att så småningom undersöka
sin egen, individuella psykodynamiska underbyggnad. Detta har gjort det lättare för mig att
etablera den nödvändiga alliansen, både medvetet och omedvetet nivå, för att fortsätta med
Davanloos tekniker.
Under orienteringssamtalen var dotter och mor överens om symptomen. Mamman klagade på
att hennes dotter inte anförtror sig åt henne. Tonåringen bodde med sin mormor. Hon var inte
bekväm i sin mammas hem där hennes styvfar och ettåriga halvbror också bodde. Hon hade
blivit sexuellt utnyttjad av sin biologiska far under flera år från fyra-årsåldern utan sin mors
vetskap. Enligt flickan var båda föräldrarna otrogna åt var sitt håll. På basis av rapport från
skolan blev hon tvungen att gå i terapi, som traumatiserade henne ytterligare. Fadern fortsatte
sitt föräldraskap med flickan, eftersom det inte fanns tillräckliga bevis för att fälla honom men
den sexuella kontakten upphörde. Fadern kränkte aktivt hennes självkänsla, hennes värde i
andras ögon, och tillät henne inte att ta emot gåvor av någon. Ett år innan behandlingen
påbörjades, fick han besöksförbud, eftersom han, enligt mamman, hotade sin dotter med "om
jag inte kan få dig så ska ingen." Tonåringen fruktade sin far, men saknade honom och älskade
honom desperat. Hon hade nästan permanent ångest, dagliga panikattacker och depression. En
gång låg hon på psyket på grund av självmordsförsök, ytlig självstympning genom skärning.
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Mardrömmar, fortsatt påträngande minnen i fråga om att ha blivit våldtagen av tonårspojkar,
drog-och alkoholanvändning ända till strax före terapins början, och en oförmåga att adekvat
fokusera på sina studier som resulterade i förseningar i skolarbetet. Domstolen hade beordrat
henne att gå i psykoterapi på grund av en incident i skolan under vilken hon attackerade en
flicka, slog henne till marken, och orsakade att flickan fick ett epilepsianfall. Hon mindes att
hon hade blivit arg på flickan och att hon inte kunde komma undan, men hon minns inte
attacken. Hon har behållit ett sexuellt förhållande med en pojkvän som stöttar henne, sedan
strax innan behandlingen började, men klagar över att en av hans gester eller anmärkningar
ibland på ett obehagligt sätt kan påminna henne om hennes far. Hon var medicinerad för
ångest och depression. Den ångestdämpande medicinen var bra, men den antidepressiva
gjorde henne oförmögen att känna sina känslor. Mot slutet av orienteringssamtalet
sammanfattade jag hennes symptom och frågade om hon tyckte att symtomen hindrade henne
att njuta av andras sällskap. Hon nickade och fick tårar i ögonen. Det faktum att jag hade
insett att kärnan i hennes smärta var hennes sociala isolering motiverade henne att arbeta med
mig. Trots att hennes mamma hade velat att hon skulle gå i terapi hos en terapeut som låg
närmare deras hem, insisterade tonåringen på att gå i terapi hos mig eller inte gå i terapi
överhuvudtaget. I skrivande stund har flickan gått i terapi hos mig en gång per vecka i fyra
månader. Resultatet av den första sessionen var ett omedelbart slut på hennes panikattacker.
Processen genom vilken hon utvecklat ökad kapacitet att hantera sin ångest illustreras i de
första tjugo minuterna av denna session. Den första sessionen inleddes med dialogen nedan,
som varade knappt tjugo minuter. Patienten är en mycket tunn tjej som har långt svart, ovårdat
hår. Hon är klädd i en stor, tunn nylonjacka, tuggar tuggummi, och håller i en stor
pappersmugg kaffe mot sitt bröst. Hon är så orolig att hon ibland uppvisar en reflex i form av
en ryckning i kroppen bara av att jag såg på henne. Hon var väldigt spänd och pratade så tyst
att det ofta var svårt att höra vad hon sa. Hennes ångest var så överväldigande att det inte
tjänade någonting till att diskutera något annat. De två första samtalen visade att denna
mycket oroliga tonåring lider av karaktärs- och hög överjags- patologi. Detta gjorde det klart
att terapeuten borde gå försiktigt fram, med Davanloos graderade format för att hjälpa
patienten att gradvis förbättra sin förmåga att tolerera ångest, att gradvis förbättra sin förmåga
att tydligt skilja mellan polerna i konflikttriangeln och att hjälpa henne att förstå
orsakssambanden mellan hennes impuls eller känslor, och hennes ångest och försvar.
Whittemore (1996) beskriver i sin artikel det graderade formatet med sin spiralnatur och
skriver att när det finns syntonisk karaktärpatologi det är viktigt att terapeuten först klargör
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och vidareutvecklar det syntoniska karaktärsförsvaret och omstrukturerar dem till en
dystoniskt tillstånd innan man utmanar motståndet. Följande illustrerar detta förarbete.
T: Okej, berätta hur har du haft det? (påtryckning mot känslan)
P: svagt leende
T: Vad betyder det? (dra patientens uppmärksamhet till hennes vaghet och undanglidande)
P: Sedan när? Idag?
T: Sen jag såg dig första gången. Hur känner du dig? (Patienten är fortfarande undvikande och
vag, terapeuten fortsätter sin milda påtryckning på känslan) P: (blickar bort ögonkontakten,
grimaser) Dålig dag (paus) idag (paus) typ av .....
T: Berätta om det.
P: Det var inte så bra. Det kändes inte bra i dag.
T: Och hur kände du? (terapeuten fortsätter med sin lätta påtryckning på känslan för att lyckas
få en ökning av patientens ångest och hennes tillflykt i fler försvar)
P: (ser på terapeuten, tittar bort, tittar igen, lägger kaffekoppen så nära bröstet att jackan
börjar täcka den) Jag kände mig liksom gråtfärdig men jag kunde inte gråta.
T: Kan du verkligen inte?
P: Jag försökte men inga tårar kom ut.
T: Um Hum. Och var det, i skolan, hemma, eller överallt?
P: (nickar) I skolan .... Jag var i skolan hela dagen. (pausar, stirrar på terapeuten i flera
sekunder och blickar bort)
T: Och du vet inte varför?
P: (skakar på huvudet "nej")
Hennes försök att komma åt sina känslor och berätta för terapeuten resulterar i en snabb och
dramatisk ökning i hennes ångest (att prata blir ansträngande och sedan omöjligt, och hon
blickar bort från terapeuten). För att hjälpa patienten att hantera sin ångest drar terapeuten
hennes uppmärksamhet till hennes fysiska symptom.
T: Så berätta för mig, fick du någon känsla i kroppen? (Terapeuten trycker sina egna händer
på sin mage .... som en förebild)
P: (nickar mjukt "ja")
T: När hände detta?
P: (snabba, korta nickar)
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T: Vad betyder det för dig? (Terapeuten drar patientens uppmärksamhet till ångestens fysiska
symptom)
P: (tittar på kaffekoppen) Jag känner mig spänd och jag känner (Pausar och flyttar koppen till
sin andra hand, rör snabbt den fria handen på bröstet, knyter) liksom… konstigt, liksom här
(visar bröstet och sedan flyttar kaffekoppen tillbaka till den ursprungliga handen)
Under tiden har intensiteten på patientens ångest minskat vilket framgick av faktum att hon
kunde tala igen: hon tar också efter terapeuten och använder sin hand för att börja
uppmärksamma kroppsliga sensationer.
T: Och kan du beskriva det så jag kan förstå hur det är?
P: (ser sig omkring) Det är som att: Jag vet verkligen inte.
T: Um hmm. Hur är det för dig att vara här i rummet med mig? (Milt tryck för att patienten
ska vara exakt, nu i relationen med terapeuten)
P: (tittar bort och sedan tillbaka på terapeut) konstigt.
T: Konstigt? (patienten nickar) Är det bättre, sämre, eller inga skillnad jämfört med hur du har
känt dig resten av dagen? (lätt tryck för att hon ska bli mer exakt)
P: Jag känner att jag vill gråta igen.
T: Um humm. Och om du kunde, skulle du? (engagerar henne i medveten arbetsallians)
P: Jag vet inte.
T: Tror du att det skulle vara ett problem (att göra det) här?
P: (grimaser, rycker på axlarna, nickar på ett förvirrat sätt indikerar varken ja eller nej)
T: Låt oss se vad som händer, okej? (engagerar henne i medveten arbetsallians)
P: (snabbt leende)
T: Är du bekväm med att hålla i koppen? Vill du lägga ner den?
P: (rör kraftigt på huvud "nej") Jag gillar att hålla i den.
T: Okej, När du känner för att gråta, får du tankar förknippade med det?
P: Ibland. Som när…
T: Som nu, du känner att du skulle kunna gråta nu eller du vill gråta?
P: Båda. Jag vill, men jag vill inte. Och jag kan inte, och sånt ....
När intensiteten på patientens ångest minskade, kunde terapeuten arbeta tillsammans med
patienten med relationen. Patienten beskriver sin intrapsykiska kris, fortfarande till förmån för
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överjagets styrka. Terapeuten fortsätter sessionen med att engagera patienten i en medveten
arbetsallians.
T: Um Hmm. Okej, vilken typ av idéer kommer till dig eller ser du saker?
P: Åh, liksom "varför?" (Frågar sig själv varför detta händer?).
T: Vad tror du. Du vaknar bara upp på detta sätt en dag?
P: Det började .... Jag minns inte när det började idag. Precis när jag gick till skolan.
T: Okej, varför berättar du inte för mig. Förra veckan när du kom talade vi om alla de symtom
du hade, inte hela tiden, men att du hade (ibland). Vilka symtom har du idag? (Ju mer specifik
terapeuten blir desto mer specifik blir patienten utan att det blir någon förhöjning i försvaret,
försvarsnivån förblir nästan detsamma)
P: Deprimerad, upprörd, lite av de oroliga känslorna.
T: Och du känner dig mer på det sättet när du kommer hit? (Hjälpa patienten att fokusera sin
uppmärksamhet på fluktuationer i intensiteten av sin ångest)
P: lite.
T: lite mer?
P: lite mer.
T: Och vad var annorlunda jämfört med när du kom hit?
I ovanstående delen av sessionen, ser vi för första gången att terapeuten fokuserar
uppmärksamheten på orsakssambanden mellan specifika händelser i situationen (hennes
känslor och hennes ångest).
P: Jag blev just (axelryckningar) som nervös eller något (axelryckningar igen och undviker
ögonkontakt).
T: Um hmm. Eftersom jag märker att det blir ganska svårt för dig att titta på mig.
P: (påtvingat skratt och vänder bort huvudet med ett ryck, tittar på golvet)
T: Är det roligt eller hade du bara inte tänkt på det?
P: (tittar tillbaka på terapeuten, ler) Jag tänkte aldrig på det.
T: Im hmm. Men du sa att du vill känna dig själv bättre? (konfirmation med stöd av medvetna
alliansen)
P: (ler, nickar)
T: Kan inte?
P: (nickar "nej")
T: Kanske hjälper (att lära känna sig själv bättre)?
P: (nickar "ja")
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T: Är det sant?
P: (nickar "ja")
T: Det kan hjälpa? Är det sant?
P: Ja, jag hoppas det. Ja.
T: Um hmm. Okej, så berätta för mig hur det är att vara du? (tillämpar omedvetna
arbetsalliansen)
P: (höjer på ögonbryn, leenden, rycker på axlarna och sedan skakar på huvudet "nej")
T: är det en bra öppning? (Terapeuten fortsätter med omedvetna arbetsalliansen)
P: (ler, rycker på axlarna) Jag vet inte ens hur (hon är ärligt förvirrad och också medvetet
undvikande).
Patienten fortsätter att ta till flykt från intimitet med terapeuten och ska sluta sitt försvar mot
känslomässig närhet, terapeuten fortsätter arbeta med relationen).
T: Ingenting?
P: Jag vet inte. Vad vill du veta?
T: Vem är du? Hur fick du vara som du är och att få dina problem? Var du alltid så här?
P: (tittar mot terapeutens ögon) Som vad?
T: Liksom de problem du berättade om.
P: (leenden, grimaser, axelryckningar) Jag vet inte.
T: Du vet inte eftersom du bara inte kommer ihåg ....
P: Jag vet bara inte.
T: ... eller du vet inte eftersom du inte känner för att prata just nu?
Som om du kunde ställa en mer specifik fråga. (Terapeuten har indirekt konfronterat
patientens oärlighet och hon har "ihågkommit" deras överenskommelse och har hittat ett sätt?
Eftersom det rör sig i rätt riktning)
T: Okej. Beskriv hur det är att vara i rummet med mig just nu. Det skulle vara ett bra ställe att
börja. Det är just här och nu.
P: Jag känner mig spänd igen, ögonen vandrar.
T: Um hmm. Och kan du titta på mig?
P: (försöker titta men vänder bort huvudet) Jag tror att det gör mig mer nervös.
T: Okej. Kan du hantera det?
P: (nickar "ja")
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T: Det är okej? (Terapeuten har tillämpat mer tryck och kollar patientens ångestnivå: att
patienten säger att hon kan hantera det men det förefaller bli regressiv )
P: (ser på terapeuten, vänder sig bort skakar på huvudet, "nej")
P: Um (fortfarande tittar bort och sedan ser tillbaka) Som den är full av en massa grejer.
T: Vad, vad för slags grejer?
P: Grejer.
T: Jag vet att du inte vet vad det är, men det känns som att det är fyllt upp med?
P: Skräp, som en papperskorg
T: Skulle den ha en färg?
P: (tittar på terapeuten, tittar bort, skakar på huvudet "nej") Svart och grått eller något.
T: Uhm. Är det idéer eller bilder?
P: Nä. Det känns precis som att det är grejer i det.
T: Okej. Försök att beskriva den så gott du kan.
P: Som .... vad?
T: Precis vad det verkar som. Vad det gör med dig.
P: Det gör mig stressad .....
T: De saker som är i ditt huvud?
P: Ja, och som en överväldigande känsla.
T: Uhm huh. Och visste du innan du kom in eller är det något .... När jag bad dig att titta på
mig? (Trycka på för att vara mer exakt)
P: Båda.
T: Exakt samma?
P: (skakar på huvudet "nej")
T: Hur?
P: Det blev lite mer när jag kom hit.
T: Uhm. Och hur påverkar det din syn. Kan du se okej? (Kontrollerar om patientens
kanalisering av ångest blir perceptuell störning?)
P: (nickar "ja")
T: Okej. Vad påverkar det?
P: (ser förvirrad ut)
T: Inte ditt tänkande, är ditt tänkande ok? (Kontrollera om patientens kanalisering av ångest
blir kognitiv störning?
P: (nickar) antar jag (men skakar huvudet "nej").
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T: Du vet inte ....
P: Jag vet inte riktigt.
T: ... om ditt tänkande.
P: (nickar överens)
T: Okej, berätta om ditt tänkande för det mesta. Vad händer du när du tänker? Kan du lösa ett
problem från början till slut utan avbrott? (byter taktik till mindre ångestväckande ämne)
P: (skakar på huvudet "nej")
T: Varför inte?
P: (Skakar fortfarande på huvudet "nej") Jag kan inte koncentrera mig på det, liksom.
T: Vad händer?
P: Först .... och jag antar att det beror, liksom på vilken typ av problem du pratar om.
T: ett matematiskt problem?
P: Jag kan inte göra det.
T: Okej. Ett problem med en vän .... du inte kan komma överens med .... är det lättast?
P: (gör grimaser) Jag kommer först att tänka på det, men sen fastnar jag i tänkandet och
fastnar och tänker och tänker.
T: Samma sak om och om igen?
P: Precis, vad gjorde jag (paus) Jag undrar vad som är problemet eller något. (Patienten
beskriver sitt reflekterande)
T: Har du någonsin fått svar ....
P: (skarpt "nej" rörelse)
T: ..... eller känner du dig frustrerad?
P: Det är frustrerande. (Fortfarande vag men med mindre ångest)
T: Okej, jag frågar nu om du skulle ha något emot att lägga koppen ner (hon sänker den ner
till golvet). Du är välkommen att ta upp den när du vill dricka. Okej (hon lutar sig bakåt och
sätter sin fria hand i jackfickan). Påverkar det hur du känner?
Patienten visar ångest genom kognitiv rubbning, och ökande oförmåga att prata. Terapeuten
märker att patienten kan fortsätta, med en minskning i sin ångest när terapeuten hänvisar till
"tankar" i stället för "känslor". Vid det här laget har patienten gått igenom flera rundor med
terapeuten, och blir lite mer kommunikativ och exakt. Terapeuten testar "kaffekopp" försvaret
som patienten nu kan lämna, men tar upp den "hand-in-the-pocket" försvaret.
P: Vad menar du?
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T: att lägga koppen ner. Hände det något när du gjorde det??
P: Jag vet inte. Jag måste bara hålla i något.
T: (gester handen på höften, vilket gör att patienten skrattar). Så, nu är du i fickan, du känner
dig mer trygg? Vad skulle hända om du inte gjorde det men hade båda händerna i knät? Vad
skulle ..... kan vi se? Kan vi se vad som skulle hända?
P: (medan terapeuten pratar tar patienten handen ur jackfickan och lägger den i knät) Jag kan
inte. (men lämnar handen på plats, böjer fingrarna)
T: Okej. Låt oss ta en titt på detta. Okej? Så, beskriv för mig vad som händer.
P: Jag vet inte. Jag känner mig inte bekväm med det. (men handen är kvar i knät)
T: Okej, dina händer! Det gör att du känner dig mer nervös. Får du några idéer om det?
P: (pauser, tänker uppenbarligen) Det är nervöst och skrämmande.
Tittar på mig lika intensivt nu som innan (ökning av ångest)
P: Ungefär samma.
T: Ändras det inte
P: (skakar på huvudet "nej") Det är inte svårare.
T: Okej. Detta är verkligen viktigt. Kom ihåg vad vi pratade om? Vi pratar om din ångest. Var
känner du det och hur känns det?
P: (tittar ner på sin hand och sedan lyfter handen för att lägga den på bröstet) Det känns här.
(släpper handen)
T: Okej, men låt oss få detta verkligen rakt okej? Jag vill bara vara säker. Du kände behovet
att göra någonting, för att använda dina muskler, din energi? (Självskadande personer är
känsliga för alarmerande signaler och negativa omdömen. Det är viktigt att vara fokuserad på
de dynamiska frågorna: Terapeuten försöker först att hjälpa patienten få insikt)
P: (nickar) Jag var tvungen att slå på mig själv, eller jag drog i mitt hår och sedan (sluter
ögonen hårt sedan snabbt öppnar dem igen) som jag började kasta saker, och jag satte mig ner,
och jag var, som att lura sig själv. Och sedan såg jag bilden av min pappa och jag började
gråta, och jag tittade på den och jag började bli rädd, och min pappas ansikte förändrades,
liksom, hans ögon, de var mer onda eller något och jag fick det och jag började gråta och såg
på det och sedan kände jag mig konstig och jag ville börja skaka eller något och då kastade
jag den., och sedan, då behövde jag något för att lugna ner mig för jag ville inte skada mig
eller någonting, så jag fick (jag såg smärtan i mitt ansikte) någon spray eller något (parfym)
och jag satte den i en påse och sedan började jag sniffa på det och jag behöver inte ens göra
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det - jag bara ville ha det för jag hörde att om man gör det, då kommer man att bli lugn eller
nåt sånt. Liksom sprayfärg eller något, men jag gör inte det ....
T: Okej .....
P: .... och jag har inte eller något. Några inhalanter orsakar omedelbara och igenkännbara
hjärnskador och kan leda till döden efter mycket få "sniffningar"
T: Okej. Har påsen hjälpt eller orsakade den ont?
P: Det skadade min näsa, och jag var liksom "glöm detta" och sedan ....
T: Samtidigt som detta hände ... har du något emot att prata om det här?
P: (skakar på huvudet "nej")
T: Samtidigt som detta hände .... um, förresten, skakar du nu?
P: (tittar ner på handen och nickar)
T: Ser jag dig skaka lite?
P: (nickar igen)
T: Vad liknar det, hur känns det? ... kall eller rädd?
P: Jag vet inte, jag bara (ser på handen och lyfter den horisontellt lite) Det är precis som ....
(skakningar)
T: Gör du det ofta eller är det bara här?
P: Jag kommer inte riktigt ihåg att göra det så ofta.
T: Okej, Tja! är du okej, har du något emot ...
P: (nickar att hon är okej)
T: Okej, du har varit riktigt sjuk, va? (Hon har haft en stark, visceral reaktion på sina minnen
och/eller för att dela det med terapeuten: Hon är inte medveten om sin reaktion, terapeuten
reglerar, men hon är kompetent att tåla ångesten utan ytterligare regressiv reaktion.
Terapeuten använder ordet "sjukt" för att betona nöd som upplevs av patienten, genom sin
reaktion verkar hon ha börjat göra det som var syntoniskt till dystoniskt
P: (gör en grimas och rycker på axlarna, ser förvånad ut på ett litet obehagligt sätt)
Terapeuten tar de kommande minuterna för att diskutera denna incident. Komplexa känslor
(impuls, skuld, sorg) hade utlösts av hennes interaktion med pojkvännen som fick henne att
bli intensivt orolig och utagerande. När hennes minnen fördjupas får hon ögonrörelser som
tyder på en transliknande fenomen. Levande minnen efter en ond fader följdes av utagerande,
och försök till att lugna ner sig själv. Hon säger först att hon var ledsen och orolig. Terapeuten
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sammanfattar genom att titta på bilden som gjorde henne ledsen och arg och för henne till
förvirring, ångest, och lusten att göra något. Då hjälper terapeuten patienten att bli medveten
om sina nuvarande förnimmelser. Denna del avslutas genom att terapeuten frågar om det är
vad som händer inuti henne när hon tänker på sin far.
T: Saknar du honom?
P: Jag tror det. (Ångesten börjar byggas upp igen)
T: Okej, vad är det som är annorlunda, denna vecka jämfört med vad du sa förra veckan (vid
intag hade hon erkänt bara att hon hatade och fruktade fadern). Så hände något mellan förra
veckan och den här veckan?
P: Ärligt talat, jag vet inte riktigt. Det är verkligen svårt. Det är därför jag inte pratar mycket
om det
T: Okej. (betonar på det friska egot för arbetsalliansen)
T: Okej. På grund av förvirring i ditt liv blir du sjuk, eller hur? Eftersom du blir förvirrad och
sedan får symtom (drar händerna till bröstet) och du blir irriterad och då måste
du göra något ...
P: (nickar, drar handen från jackan och tuggar på en nagel, stirrar på terapeuten)
T: Om du var en joggare skulle du förmodligen jogga för många kilometer för att du vill få
den dåliga energin ur dig (få bort handen från bröstet).
P: (tuggar fortfarande på nageln, nickar)
T: Är det hur det känns?
P: Jag tror det.
T: Ganska mycket (patienten stoppar handen tillbaka i insidan av sin jacka) och det händer
bara om du någon gång får tillräckligt med ångest?
P: (nickar)
T: Du känner för att göra något.
P: (nickar) uhm huh
Nu har vi börjat diskutera patientens far, en viktig bidragande orsak till hennes nuvarande
svårigheter. En direkt koppling görs mellan patientens ångest, hennes försvar, och att hon är
"sjuk." Den ambivalenta känslokaraktären gentemot fadern börjar dyka upp och terapeuten
återgår till minnet av hennes föräldrar, (vilket väcker komplexa överföringskänslor, ångest
och självskadebeteende) för att ytterligare hantera ångesten.
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T: Men du såg bilden av dig, din mamma och din pappa. Tror du någonsin om din pappa
och....
P: (nickar)
T: .... och du tillåter dig att göra det?
P: Tankarna har just kommit.
T: Vad kommer till dig när det händer?
P: Det bara dyker upp i mitt huvud.
T: Vill du berätta om din pappa? (Inbjuder närhet)
P: Vad vill du veta?
T: Jag skulle vilja veta vad som helst som du känner för att prata om, vad som skulle komma
ut ur dig nu. Vad vill du säga om din pappa nu?
P: (spänd, tittar ner, sjunker in i sig själv sänker sina ögon)
T: Så, när jag ställer den frågan något händer, va? Jag frågar dig om din far och du börjar få
några känslor och sedan stängs av. (Klargörande orsakssambandet mellan smärtsamma
känslor och försvar på en högre nivå än tidigare)
P: (Leende, och påtvingat skratt då biter sig i läppen) Jag tror det.
T: Det är vad jag ser, men jag ser också några tårar kommer till dina ögon och du, du stoppar
det, okej? Eftersom? Du vill inte att jag ska se? (... Men med mer betoning på hennes relation
med terapeuten och hennes tendens att distansera sig känslomässigt)
P: Ibland vill jag inte tänka på honom .
T: Uhm huh. Men du ser vad som händer när du sluta göra det. Det är som om man blockerar
det. Det är vad det gäller precis i detta ögonblick nu, eftersom jag såg förändringen i dig.
(Terapeuten klargör försvarets självdestruktiva funktion)
P: (tvingar fram ett skratt och behåller ett leende i flera sekunder) Jag försöker inte tänka på
honom tror jag.
T: Uh huh. Vad skulle hända om du gjorde, här med mig? Jag talar inte om, du vet, när du är
ensam med dig själv och du gör det bästa du kan. Jag talar om här med mig. Vad skulle
hända? (uppmuntrar patienten att ge upp sitt motstånd till känslomässig närhet i relation med
terapeuten)
P: (skakar på huvudet "nej")
T: (inte övertygad) Kan vi se?
P: Um hum. De tankarna som vill komma?
T: Ja. Vilka är de tankar som vill komma som du inte säger till dig själv?
P: Alla tankar, tror jag.
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T: Säg mig eftersom jag inte har varit där. För dig är det samma sak hela tiden, men jag vet
ingenting. Jag vill bara veta det som du vet.
P: (lång paus) Vad?
T: Din pappa.
P: (börjar beskriva hans ålder, längd, utseende, etc.)
T: Det säger inte dig vem han är.
P: Han är min biologiska far. (stort leende, skratt) (hon kan inte låtsas att hon inte förstår
terapeutens fråga)
T: Jag märker att du blir lite undanglidande. (Påpekar försvaret till närhet med terapeuten)
P: Vad betyder det?
T: Du berättar inte för mig (hon ger ett stort flin) vad du känner för honom.
P: (stort leende, skratt) Um. Jag vet inte. (Ångest, byggs upp synligt)
T: Vad börjar hända när du börjar tänka på honom. Vad gör det med din kropp?
P: Jag blir obekväm.
T: Var?
P: Min helakropp.
T: Hela din kropp. Är som det du sa innan att allt blir stel eller ...
P: Jag blir nervös, får panik, och jag vill bara gömma mig. (Patienten ser orsakssambandet
mellan ångest och försvar)
T: Du vill bara gömma dig.
P: (inget svar)
T: Från mig, eller är det något du känner för att göra när du är ensam?
P: (biter på naglarna) känner när jag är ensam.
T: Vad liknar det då? Som att dra en filt över dig?
P: (skakar på huvudet) Nej, det är som gömma sig, bara gömma sig.
T: Ja, hjälplöst, va? (Terapeuten identifierar patientens försvar)
P: (ser förvånad ut och skakar på huvudet) Jag vet inte.
T: Känner du dig hjälplös...
P: (nickar) Ibland.
T: ... du förlorar hoppet ...
P: (nickar) Ibland.
T: ... går glädjen borta?
P: Vilken glädje?
T: (ett påtvingat skratt)
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P: (också ett påtvingat skratt)
Terapeuten fortsätter utmana patientens försvar mot känslomässig närhet och när det är
möjligt genom att visa orsakssambanden mellan polerna i konflikttriangeln. Nu har hennes
"hjälplöshet" utpekats.
T: Jag vet inte. Det är vad jag undrar. Jag försöker förstå. Vad gör det med dina känslor när du
börjar tänka på din pappa?
P: (paus)
T: Kan du se på mig? (Nu utmanar terapeuten direkt patientens sätt att undvika ögonkontakt:
patienten försvarar sig snabbt med en bredare användning av försvar än tidigare i sessionen:
terapeutens interventioner är momentant mindre försiktiga och mer konfrontativa)
P: (ler, skrattar, tittar på terapeuten sedan tittar bort)
T: Du tittar fortfarande inte
P: (skrattar) Jag kan inte (men tittar på terapeuten)
T: Okej, så bra, jag bad dig att titta på mig, och då försvann tankarna på din far bara. (Påpeka
repressionen)
P: (skrattar)
T: Så dina tankar och känslor är verkligen knepiga. De är som, liksom tankar som bara kör
överallt i rummet.
P: (skrattar) Jag vet inte, jag antar det. (skrattar)
T: Jo är de eller är de inte?
P: Vad, känslor?
T: Ja.
P: Jag antar att de är det
T: Vet du inte?
P: Ja.
T: Varför säger du så?
P: Jag har känslor ibland.
T: (klappar skarpt i händerna) Jag talar om just nu.
P: Oh (ler) ok ...
T: Du hade dem två för minuter sedan. Var är de nu?
P: De är där. Tror jag.
T: Du vill inte visa dem för mig.
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P: Jag gillar inte känslor ibland.
T: Om du inte gillar dem, eller om jag inte kan se dem, eller så kan du inte dela dem med mig
hur kan vi då ta hand om dem? Du ser vad jag menar?
P: (skrattar)
Med patientens ökade förmåga att tolerera en mer direkt approach antyder terapeuten också
att patienten riskerar sitt välbefinnande genom att vara undanglidande och inte dela sina
insikter med terapeuten. Sessionen fortsätter under ytterligare en timme och fyrtio minuter.
Terapeuten hänvisar ofta till patientens fysiologiska ångestsymtom, och kopplar den till
hennes relationer, såsom den med terapeuten, och andra relationer i det förflutna. Varje runda
åtföljs av en förbättring i patientens förmåga att övervinna sin ångest utan att omedelbart och
automatiskt ta till sina försvar.
Patienten kom till nästa session och rapporterade att hon inte längre hade panikattacker även
om hon fortfarande upplevde nästan konstant ångest. När jag frågade om hennes förståelse av
denna utveckling svarade hon att, när hon kände paniken närma sig, så påminde hon sig själv
om att det betydde att hon hade "en obehaglig känsla". Med ytterligare åtta veckors
behandling kunde hon bryta igenom de förödande minnen av sexuella och psykiska övergrepp
och kom att erkänna känslan bakom sin ångest som "ilska". Efter sex månader var hon
väsentligen symptomfri. Hon kom till terapin klädd i färgglada ärmlösa skjortor utan jackor
som täckte upp henne. Hon talade i ett tonfall som kunde höras utan ansträngning. Hennes hår
var rent och snyggt. Hon använde inte alls antidepressiv medicin. Eftersom hon ofta glömde
att ta sin ångestdämpande medicin, övervägde hennes psykiater att sluta skriva ut den. Men
nyligen har patientens uppmärksamhet vänt sig till de svårigheter hon har med sin mamma
och sin mormor. Det blir ytterligare åtta månader innan hon fyller 18 och når laglig vuxen
ålder, och de sätter press på henne att träffa sin pojkvän mindre och att respektera deras
auktoritet. Hon uppvisar starkt motstånd mot att pröva sina äkta känslor mot dem och har
hamnat i ett depressivt tillstånd. Vi "omförhandlar" för närvarande hennes motiv för fortsatt
behandling.
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