FARMAKOLOGISK INTERVENSJON I
TERAPI
D-cycloserine (et antibiotikum) kan fremme
utslukking av frykt ved sin virkning på visse
reseptorer (NMDA) i amygdala
P
Propranolol
l l ((en b
betablokker)
t bl kk ) kkan d
dempe
aktivering og hindre den styrking av minnet
som utskilte
t kilt stresshormoner
t
h
kkan b
bevirke
ik
Tilførsel av cortisol kan redusere
traumatiske minner og smerteminner
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Brunet, A., Orr, S. P., Tremblay, J., Robertson, K., Nader, K., & Pitman, R. K. (2008). Effect of
post-retrieval propranolol on psychophysiologic responding during subsequent script-driven
traumatic imagery in posttraumatic stress disorder. Journal of Psychiatric Research, 42, 503–
506.
506
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De Quervain et al (2011)
(
)
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INTERVENSJON OVER TID
KRISEOPPFØLGING
Sikre at de som trenger det får tilgang til
spesifikk
p
hjelp
j p
– Traumeterapi
– Sorgterapi

Forutsetter gode screeningsverktøy og
henvisningskompetanse
Oppfølgingssamtaler som sikrer perspektiv
og god familiedynamikk
© Dyregrov 2011
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INTERVENSJON OVER TID
TRAUMETERAPI
Bruk av evidensbaserte metoder
– Kognitiv atferdsterapi
– Eksponeringsterapi
– EMDR
© Dyregrov 2011
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VIRKER TRAUMETERAPIER?
Bradley, R., Greene, J., Russ, E., Dutra,
(
) A
L.,, & Westen,, D. (2005).
multidimensional metameta-analysis of
psychotherapy for PTSD.
PTSD American
Journal of Psychiatry, 162, 214
214–
–227.
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VIRKER TRAUMETERAPIER?
Gjennomsnittlig effektstørrelse for
g g før til etter behandling
g var
sammenligning
1.43
67 % av de som fullførte behandling møtte
ikke lengre kriteriene for PTSD etter
behandling
Fant ikke belegg for ulik effekt ved ulike CBTCBTmetoder (i.e. med eller uten eksponering) eller
mellom CBT og EMDR
© Dyregrov 2011
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TRAUMETERAPIER
Numerical Distraction Therapy (NDT)
Prolonged
counter
P l
d exposure countert -conditioning
diti i
Mindfulness trening & metakognitiv terapi
Structured writing therapy (SWT)
Narrativ eksponeringsterapi (NET)
Traumatic Incident Reduction (TIR)
Tankefeltterapi (TFT)
SE
Imagery rescripting
Massasje
j
Terapeutiske ritualer
© Dyregrov 2011

53

UTVIKLING INNEN TRAUMETRAUME- OG
SORGTERAPI
Terapivarianter for spesifikke problemer utvikles
Skyld
Sinne
Komorbide tilstander

p blir mer tilgjengelig
gj g g
Datamediert terapi
Nettbaserte opplegg
E-mail terapi
Virtual reality terapi

Tilpasset bruk av medikamenter
Selvhjelpsmetoder er på fremgang
Spesifikke sorgterapier utvikles
© Dyregrov 2011
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VALG AV BEHANDLINGSMETODE
Hver kli
H
klientt ttrenger til
tilpassett til
tilnærming
i
Vanskelig å holde seg til rigide protokoller
De fleste klinikere bruker en rekke metoder –
eklektisk
Vi liker å være fleksible, men kan være sene
med å nytte nye metoder, spesielt om de synes
‘rare”
(cf EMDR & TFT)
rare (cf.
De som fullfører behandling er markert færre i
klinisk praksis enn i RCT studier
Personer som inngår i RCT-studier er
‘annerledes’
annerledes enn de vi ser i klinisk praksis
© Dyregrov 2011

55

VALG AV BEHANDLINGSMETODE
La evidensbaserte metoder danne ryggraden i
terapeutiske opplegg. For deler av terapien vil
manualiserte opplegg sikre kvaliteten på
intervensjonene
Start med metoder som innebærer minst
påkjenning for klientene. Gå fra selvhjelps-metoder
til TFT, EMDR, og CBT
Metodene eller teknikkene er avhengig av klientens
hovedplager
f
f
Valget reflekterer
ens egen erfaring
med ulike
metoder
Om person har vært utsatt for kronisk eller
kompleks traumatisering vil valg av metode være
sekundært til bygging
ygg g av relasjonen
j
– relasjonen
j
blir da ofte det sentrale terapeutiske element
© Dyregrov 2011
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TIDLIG KONFRONTERING – KAN
DET HINDRE PTS INNEN
FAMILIEN?

© Dyregrov 2011
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TSUNAMI – EKSEMPEL PÅ
ERFARINGSOPPBYGGING
Tap av datter og barnebarn
Fantasidannelse gir problemer
Trygg ramme rundt visning av bilder
Se bilder
– Bilder fra minnestund i Thailand, transport av kiste
– Forberedelse av å se bildene av de døde
Intakte kropper, ingen synlige skader, sannsynlig drukning
Slektning med avstand til de døde ser bilder først – forklarer
før bilder tas frem
Mental forberedelse før billedgjennomgåelse
– Starter med barnebarn – gjenkjenner hår og ørepynt
– Dekker til flere deler av bildet og tar gradvis vekk lappene som
dekker de ulike deler
– Bildene berøres som om hun tok farvel med den døde
– Ingen senere problemer med fantasier eller med det hun har
58
© Dyregrov 2011
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BESØK PÅ HENDELSESPLASS
For etterlatte:
–

De konkrete omgivelser bidrar som støtte for bearbeiding

–

Symbolsk plass for direkte uttrykk for følelser

–

Gjør det uvirkelige virkelig

–

Ritualene som knyttes til plassen går utenom ordene

–

Nærhet til den døde

For overlevende
–

Opplevelser kan ordnes kronologisk, logisk og langs tidslinje

–

Situasjonen blir fortid

–

Hindre fobidannelse

–

Sanseinntrykk kan integreres

–

Bidrar til emosjonell bearbeiding
© Dyregrov 2011
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Heir T, Weisæth L: Back to where it happened: Self-reported symptom
improvement of Tsunami survivors who returned to the disaster area.
Prehosp Disast Med 2006;21(2):59–63.
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HJELP FOR KOMPLISERT SORG
UTSATT ELLER FRAVÆRENDE SORG
Akseptere at dette er en vanlig måte å håndtere sorg på blant
unge
Bruke psykoedukasjon for å øke motivasjon for å gå nær
Redusere redselen for å miste kontrollen
–
–
–
–

Ta tiden som trengs
Porsjonere – en ting av gangen
Redefinere tap av kontroll til nødvendig uttrykk for følelser
Vise hvordan kontroll kan slippes og tas opp igjen

Arbeide med å tillate reaksjoner
– Bruk av konkrete objekter med emosjonell betydning (ting, bilder,
alb m videofilmer)
ideofilmer)
album,
– Besøke steder av symbolsk betydning
– Fortelle i detalj hva som skjedde
– Bruke ord og uttrykk som gir følelsesnærhet

Hjelp til å gjøre tapet virkelig
Hjemmeoppgaver hvor de skal prosessere tapet i avgrensede
tidsperioder – gå nær tanker, følelser, aktiviteter
61
Deltagelse i sorggruppe © Dyregrov 2011

HJELP FOR KOMPLISERT SORG
INTENS LENGSEL OG SAVN
Stimulere sosial kontakt
Ta del i hyggelige aktiviteter
Opprettholde aktiv daglig rutine
rutine, roller
Utvikle nye rutiner og ferdigheter
Narrativ fortelling
fortelling, skape ny mening
Prosessere tapet i avgrensede tidsperioder – gå
nær tanker,
tanker følelser
følelser, aktiviteter
Postponed worry exercise
D dødes
Den
d d betydning
b t d i ffokus
k i tterapien
i – våge
å å
slippe fra seg den døde
D lt
Deltagelse
l i sorggruppe må
å være avgrensett
© Dyregrov 2011
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UTSETTE BEKYMRINGER ELLER
TANKER
Wells og Sembi (2004) har beskre
beskrevet
et ‘Postponed
worry exercises’’
Hver gang en plagsom bekymringstanke dukker opp
anerkjennes du at den har dukket opp og sier til deg
selv
l att du
d ikk
ikke skal
k lb
bekymre
k
d
deg eller
ll gruble
bl over
den nå, men at du skal tenke på den senere. Lag en
liten mental notis av at den har kommet opp
pp og
g bare
la den bare dempes av av seg selv (fade away in its
own time).
Sett også av 15 minutter (en halv time hos Wells og
Sembi) hver kveld til fast bekymringstid, minst to
timer før leggetid
© Dyregrov 2011
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HJELP FOR KOMPLISERT SORG AV DEN
POSTTRAUMATISKE VARIANT
Traumespesifikke metoder rettet mot:
– Påtrengende
Påt
d materiale
t i l
– Unngåelsesreaksjoner
Kognitiv
og t unngåelse
u gåe se
Atferdsunngåelse
Nummenhet, mangel på følelser

(hyperarousal))
– Uro i nervesystemet (hyperarousal
© Dyregrov 2011
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MANUALUTVIKLING
Intervensjonsmetodene var ikke gode nok
for
situasjoner
f bruk
b k i større
t
it
j
Utviklet
U
e manualer
a ua e og
intervensjonsmetoder
– Teaching Reco
Recovery
Techniques
er Techniq
es
To versjoner
–Krig (1998)
–Katastrofer (1999)
(
)
– Writing for Recovery (2005)
– Children and grief – teaching life skills
(ferdigstilt – vurderes av tverrkulturell komite
komite))
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WRITING FOR RECOVERY
1. Skriveoppgave
ppg
((2 x 15 min).
)
A. Skriv om hvordan tapet/hendelsen har påvirket livet ditt. Du kan
skrive om alt du husker fra det som hendte, og de dypeste følelsene
og tankene du har om hendelsen og hvordan det har vært i ettertid
B. Samme tema, men slipp deg enda mer løs når du skriver

2. Skriveoppgave (2 x 15 min).
A. Skriv om de tanker og følelser som plager deg mest, og traumatiske
påminnere og selvbebreidelser
B. Lag
midte og
g en fortelling
g med en begynnelse,
gy
g slutt

3. Skriveoppgave (2 x 15 min).
A. Perspektiv: gi råd til noen som har opplevd en hendelse som har
opplevd et lignende tap eller hendelse som deg eller skriv til den du
har mistet og tenk på hva denne personen ville sagt til deg for å
hjelpe deg
B Tanke
B.
Tanke--eksperiment – tenk deg 10 år frem og du ser tilbake
tilbake. Hva har
du lært?
© Dyregrov 2011
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Writing and Grief
Af h i adolescents
Afghani
d l
t
(Kalantari et al, in preparation)
56
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