
Behandling af PTSD og andre 

følger af traumer 

Nu følger nogle konkrete 

behandlingsteknikker… 
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2 grundformer for eksponering 

 

 

Gradvis eksponering 

Forlænget eksponering 
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Eksponering 

Eksponering i forhold til  

 

angstsymptomer (intero)  

tilbagevendende erindringer 

undgåelses adfærd 
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SUD scale 
(Subjective Units of Distress) 
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Minus – nul - plus 

    + 100 

  0 

   - 100 Ubehageligt, væmmeligt, smertefuldt 

Neutralt 

Rart, behageligt, dejligt 
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Gradvis eksponering 

 
• Kortlægning af angstudløsende stimuli 

• Opstilling af angsthierarki 

• SUD scale (skala fra 0-10) 

• Afspænding og oplevelse af ingen eller kun ringe 
angst 

• Forventningsbearbejdning 

• Den gradvise eksponering 

• Vurdering på SUD scale 

• To trin tilbage 

• Opdeling i etaper 

• Hjemmearbejde 
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Forlænget eksponering 

• Grundig instruktion i metoden 

  (Bl.a. forklares patienten, at meget ubehagelige symptomer/ 
 fornemmelser kan forventes og at det er vigtigt at holde ud, 
 indtil en væsentlig symptomreduktion kan mærkes) 

• Lokalisering af mest angstprovokerende situationer 

• SUD scale 

• Afspænding og oplevelse af ingen eller kun ringe angst 

• Forventningsbearbejdning  

  (”I don’t promise you a rosegarden”) 

• Eksponering indtil reaktionen aftager 

  (gentagelse igen og igen, 30-45 minutter) 

• Vurdering på SUD scale 

• Gentagne fornyede eksponeringer 
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Hvornår det ene og hvornår det 

andet? 
Forlænget eksponering: 

Altid i klinikken 

Start med det mest angstprovokerende 

Velegnet til ufrivillig genoplevelse 

 

Gradvis eksponering: 

Velegnet til hjemmearbejde 

”Start med 40” (ubehagelig, men ikke uudholdelig, ”på 

kanten mellem det gule og det røde felt”) 

Velegnet til undgåelsesadfærd 
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Variationer af 

eksponeringsmetoderne 

• Gennemskrivning forud for eksponering 

• Gennemskrivning som selvstændig metode 

• Gennemskrivning (1., 2. og 3. akt) 

• Indtaling/aflytning med kassettebånd 

• Visualisering 

• Cognitive Processing Therapy 

• Tidsbegrænset eksponering 
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Indlært undgåelsesadfærd  

– operant betingning 

• Lokalisering af den/de/det, der undgås 

• Klienten instrueres i ikke at udføre 
undgåelsesadfærd og i at tolerere ubehag/ 
angst  

• SUD scale  

• Eksponering 

• SUD scale 

• Eksponering 
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Skriftlig fremstilling ved PTSD 

• Gennemskrivning af hele episoden 

 (1., 2., 3. akt) 

• Fokusering på overblik 

• Fokusering på dybe følelser og tanker 

• Metodestart først efter ca. 2 uger  

• Aftalt ”dosis” (f.eks. 5 dage af 20 minutters 

varighed) 
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PTSD-behandling vha. 

genfortælling 
 

• Udpegning af en situation 

• Selvmonitorering af angst (SUD scale / 10 punkts-skala) 

• Træning i angstreducerende teknikker 

• afslapning 

• vejrtrækning 

• afledning 

• Selvmonitoreringsværdi 

• Genfortælling 

• Indsættelse i større sammenhæng  (1., 2., 3. akt) 

• Optagelse på bånd 

• Hjemmearbejde 



www.thomas-iversen.dk 

Visualisering 

• Fremkaldelse af et billede 

• Forstærkning af indtryk med detaljer 

• Distance med “mellemting” (Gibson)  

• Zoom ind og ud (kontrol) 

• Overblik (dukkehus) 

• Interaktion med billedet 

• Kreative ændringer, indkapsling, latterliggørelse 

etc.  

 (øvelser) 
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Behandling af flash backs med 

visualisering 

 En kreativ anvendelse af den gradvise eksponerings-
metode. 

 Kan også benyttes til den forlængede eksponerings-
metode 

 

 Kunsten er at finde et niveau med en passende og 
gerne noget ubehagelig mængde fysiologiske og 
emotionelle reaktioner 
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Fantasiscenarier 

• Overblik 

• Dukkehus 

• Tænkt video 

 (Øvelser) 
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Kognitiv omstrukturering 

 Sammenhæng mellem 

 

• Situation 

• Tanker 

• Følelser 

• Fysiologi 

• Adfærd  

 

(svarende til diamanten) 
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Kognitiv adfærdsterapi 

Følelser 

Adfærd 

Fysiologi 

Tanker 
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Positiv liste 

(1/3) 

• Fysisk aktivitet (pulsen skal op hver dag) 
• Strabadserende gåtur i naturen. 

• Idræt, svømning, fitness, dans, løb m.v. 

• Egne eksempler 

 

•  Fysisk nydelse 
• Liggende lytning til stille og rolig musik. 

• Massage, langt fodbad eller karbad 

• Afspændingsøvelser (f.eks. efter instruktionsbånd). 

• Egne eksempler 
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Positiv liste  

(2/3) 

 • Intellektuelle aktiviteter 

• Læsning af bøger, tidsskrifter og aviser 

• Biblioteksbesøg 

• Besøg på udstillinger og museer (historiske, 

tekniske, naturhistoriske m.v.) 

• Egne eksempler  

 

• Sociale aktiviteter 

• Besøg hos naboen, café-tur med gammel bekendt. 

• Invitation af gæster, deltagelse i fester. 

• Egne eksempler  
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Positiv liste  

(3/3) 

• Familiemæssige aktiviteter 

• Besøg hos og invitation af familie. 

• Kernefamilieaktiviteter som spil og hjemlig hygge 

eller udflugter og ferier. 

• Kæresteture og tæt samvær med partner. 

• Egne eksempler  


