
PTSD – BEMÖTANDE, 
STÖD OCH BEHANDLING 

UTIFRÅN EMDR
Anna Gerge

Fil. Dr, leg psykoterapeut
Lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete, 

EMDR handledare, hypnosterapeut, uttryckande konstterapeut

anna@insidan.seanna@insidan.se



EMDR, Eye Movement Desensitisation
and Reprocessing

•… och hur tänka kring det i 
förhållande till 
traumatiserade patienter …
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Resursaktivering och 
traumaterapi och 
något om det vi vet 
om våra hjärnor
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Intresserad av att lära dig mer om komplex trauma 
och dissociation, reglering och stabilisering?

ESTD European Society for 
Trauma and Dissociation:

www.estd.org

www.hypnosterapi.nu
•Kurs 22: 20 september 2019 fullbokad
• Kurs 23: 24 april 2020 

http://www.estd.org/
http://www.hypnosterapi.nu/


EMDR-kurser, www.emdr.se :

•EMDR DEL 1- EYE MOVEMENT 
DESENSITIZATION AND REPROCESSING 
EMDR

•Ort: Göteborg. Plats meddelas senare.
Pris: 15.500 kr exkl moms
2020: 15-17/4, och 29/5

anna@insidan.se

http://www.emdr.se/


•Vad betyder det att  få möjligheter att bearbeta sitt 
fysiska och psykiska tillstånd efter traumatiska 
upplevelser?

•Kan det bidra till en högre livskvalité?
•Vad finns det för forskning?
•Teoretiskt mycket som talar för och kliniskt rätt god 

evidens för EMDR (tack till K Bergh Johannesson, Med. 
Dr för sammanställning av evidens).
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Gemensamma drag i olika terapier för
PTSD (Schnyder et al., 2015)
• Psykoedukation

• Imaginal exposure – arbete med inre bild/föreställning

• Kognitiv bearbetning och omstrukturering

• Fokus på känslor av sorg, rädsla, skuld, skam, ilska, 
nedstämdhet

• Fokus på att skapa en sammanhängande 
traumaberättelse
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•EMDR är en effektiv behandling i sig och jag 
rekommenderar att vi investerat i mer 
traumaterapi generellt och specifikt EMDR.

•Generellt en stor effekt på ökad förmåga till 
självreglering och mentalisering.
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"Traumablomman”

BPD/ PTSD/
Kompl PTSD
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Depr. sterepr.

Koncentration/
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Vrede, skräck, skam
Affektreglerings-

problem

BristandeImpulskontroll.
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Francine Shapiro

•Publikation 1989

•EMD

•Vietnamveteraner, 

sexuella övergrepp

•Innovativ 

psykoterapi
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“One spring afternoon in 1987, a psychology 
student trying to shake off an upsetting 
memory took a stroll through a park in Los 
Gatos, California, distracting herself by darting 
her eyes back and forth. The sting of the 
memory quickly faded, and the student, 
Francine Shapiro, glimpsed her future”
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EMDR …

• … kan bidra till förändrade och återupprättade 
narratives, livsberättelser. Detta sker genom; 

•aktivering av flow och positiva upplevelser,  
lugnande upplevelser i förändrade  
medvetandetillstånd (Gerge, 2018a), möjlighet till 
bearbetning i ”dual awareness” och kanske EMDR-
specifik metod. 

anna@insidan.se



•Det leder till;
• (c) ökad tillgång till inre bilder och 
•(d) minnesåterkonsolidering (memory
reconsolidation) genom aktivering av 
icke-verbalt minne
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EMDR integrerar …
• Inlärningsteori

• Kognitiv teori

• Psykodynamisk teori

• Psykofysiologisk kunskap

• Dubbel uppmärksamhet (Dual awareness)

◦ Aktivering av minne (där och då)

◦ Sensorisk aktivering (här och nu)

Här och Då!
anna@insidan.se
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Neurologiska förändringar efter EMDR

Förändringar i regionalt blodflöde (SPECT, NIRS, ex 
Pagani et al, 2013)

Patienter post-EMDR visade en signifikant ökning av gray 
matter volume efter framgångsrik EMDR behandling 
(Bossini, 2017)
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EMDR – förklaring för klienter (K. Bergh-
Johannesson)

• Störande livshändelser bearbetas normalt utan att man behöver gå i

terapi

• Man tänker på det

• Man pratar om det

• Man drömmer om det

• Händelsen blir ”bara ett minne”

• Man kanske lär sig nånting av det och störningen försvinner eller

minskar avsevärt
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Fakta om hjärnan

• När hjärnan förändras förändras sinnet.

• Aktivitet i vänster främre cortex främjar positiva känslor och 
välbefinnande genom att kontrollera negativa känslor.

• Kronisk stress ledar till en spiral av ökande kortisolnivåer som 
påverkar hippocampus negativt (visuellt/rumsligt minne och 
cortex).

• Då minskar hippocampus i volym – vi får helt enkelt mindre att 
kunna skapa nya minnen med.
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Traumaterapi

•Traumabearbetning kan ske när gamla minnen 
återaktiveras och länkas till en ny känslomässig 
erfarenhet som innehåller upplevelsen av 
bemästrande (Lane, Ryan, & Nadel et al., 2013). 

•EMDR erbjuder många sådana upplevelser (av att 
kunna hantera sig själv och de egna tillstånden), 
med stöd av terapeuten. Då kan ny information 
integreras. 
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•EMDR erbjuder en strukturerad upplevelse av 
bemästrande.

•Det kan utgöra ett skydd för både patienter och 
terapeuter och är i sig ett motgift gentemot 
upplevelser av skam, vanmakt och ensamhet. 
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Realisation

•Personifikation - -
integration av                                              
våra erfarenheter
och vårt system



Läkning…

•Resursaktivering
•Bearbetning
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Viktigt!!!

•Att inledningsvis installera en neuroception av 
trygghet.

•Idag vet vi att den verbala berättelsen om en 
traumatisk händelse sällan är tillräcklig för att lösa 
upp psykisk traumatisering (Van der Kolk, 1994, 
2014).
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Hippocampus = 
bibliotekarie,
sorterar episodiskt
och
autobiografiskt
minne, viktig för
vår förmåga att
identifiera “safe 
places”.
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Om hjärnan inte kan lugnas av den främre hjärnbarken
kommer en överreaktiv amygdala att ge upphov till PTSD 
symtom.
Att ha PTSD är som att vara en dirigent som försöker dirigera
en stor orkester men är under attack av ett odjur.
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Stort antal kontrollerade randomiserade 
behandlingsstudier, Evidensen likvärdig med 
traumafokuserad KBT
• Metaanalyser:
• Chen et al, 2015 (The Journal of Nervous and Mental Disease )
• Cusack et al, 2015 (Clinical Psychology Review)
• Bisson et al 2013; (Cochrane Database of Systematic Reviews)
• Watts et al, 2013 (J Clin Psychiatry)
• Powers et al, 2010. (Clinical Psychology Review)



EMDR

Rekommenderas av bland annat ISTSS, WHO, NICE 
(UK),
Veterans’ Administration (USA), Australien,
Nederländerna, Tyskland:
• TF-KBT och EMDR bättre än andra terapier
• EMDR och TF-KBT förstahandsval för behandling 
av PTSD
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EMDR och barn

•Färre studier - svagare vetenskapligt stöd jämfört TF-KBT

• De Roos et al, 2017 (J Child Psychology & Psychiatry)

• 103 barn som exponerats för avgränsat trauma fick antingen EMDR eller KBT. Båda

grupperna förbättrade (92,5 resp 90,2 %). Resultaten i EMDR-gruppen uppnåddes

med färre sessioner jämfört med KBT-gruppen.

• Diehle et al, 2014. (Eur Child Adolesc Psychiatry)

• 48 barn (8–18 år) med PTSS randomiserades till 8 sessioner med 8 sessioner med

TF-CBT eller EMDR.
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EMDR och barn

• Slutsats: ”TF-CBT and EMDR are effective and efficient in reducing PTSS in 
children” Brown et al., 2017 (Psych Med)

• “CBT, EMDR, KIDNET and classroom-based interventions can be equally 
recommended. Although disasters require immediate reactions and 
improvisation, future studies with larger sample sizes and rigorous 
methodology are needed”
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Vetenskapligt stöd

• Bisson et al., 2013: There was evidence that individual TFCBT, EMDR and non-TFCBT 
are equally effective immediately post-treatment in the treatment of PTSD. There 
was some evidence that TFCBT and EMDR are superior to non-TFCBT between one to 
four months following treatment, and also that individual TFCBT, EMDR and non-
TFCBT are more effective than other therapies.

• Bisson, Cosgrove, Lewis, & Robert, 2015: Individual trauma focused CBT and eye 
movement desensitisation and reprocessing (EMDR) have been found to be equally
effective.

• L. Chen, Zhang, Hu, & Liang, 2015: Although all the studies had methodological
limitations, meta-analyses for total PTSD scores was slightly superior to CBT. 
Cumulative meta-analysis confirmed this and a meta-analysis for subscale scores of 
PTSD symptoms was better for decreased intrusion and arousal severity compared to 
CBT. p. 1.) and p. 4. (all 11 studies (N=424) included comparative measures for PTSD).
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Vetenskapligt stöd

• Cusack, 2015: Evidence supports efficacy of exposure therapy (high strength of evidence) 
including the manualized version Prolonged Exposure (PE); cognitive therapy (CT), cognitive 
processing therapy (CPT), cognitive behavioral therapy (CBT)-mixed therapies (moderate 
strength of evidence); eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and narrative 
exposure therapy (low–moderate strength of evidence.)

• Powers, Halpern, Ferenschak, Gillihan, & Foa, 2010: There was no significant difference 
between PE and other active treatments (CPT, EMDR, CT, and SIT). 

• Gerger et al., 2014: Our findings show that patients with a formal diagnosis of PTSD and 
those with subclinical PTSD symptoms benefit from different psychological interventions. We 
did not identify any intervention that was consistently superior to many or most other specific 
psychological interventions. Thus, we agree with the conclusion of Watts and colleagues that 
‘factors, such as access, acceptability and patient preference should exert strong and 
appropriate influence over the choice of treatment’ (Watts et al., 2013).
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Vad utmärker EMDR?

• Exponeringen begränsad

• Inga krav redovisa alla detaljer verbalt

• Kognitiv omstrukturering

• Negativa kognitioner utmanas inte

• Dubbel uppmärksamhet, ”en fot i dåtid, en fot i nutid”

• Minnet transformeras från traumatiskt till neutraliserat

• Inga hemläxor
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Toleransfönstret (Siegel, 1999)

Hyperarousal

Arousal

Fas I Fas II Tid

Hypoarousal



Hippocampus
catagorization

Sensorisk information
(lukt, ljud, smärta)
Traumatisk händelse

Amygdala
aktivering

Cingulate
cortex

Hippocampus
“sortering”

B. van der Kolk (2009):

Medveten bearbetning

Omedveten bearbetning



Vad vi kan skönja …
•EMDR är en av de terapiformer som erbjuder 
möjligheten att nå på en djupare nivå av 
bearbetning och därmed främja en mer 
effektiv minnesåterkonsolidering.

•Metoden respekterar toleransfönstret.
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Efter en 
potentiellt 
traumatiserande 
händelse:

• Risk för obalans i systemet - ingen bearbetning. 

• Perceptioner lagras obearbetade  - med de förvrängningar  i 
upplevelser som skapats genom höga arousalnivåer. 

• Medfödda handlingstendenser för försvar som personen inte 
kunnat agera på förblir aktiverade. 

• Leder till fortsatta dysfunktionella reaktioner.



Patientgrupper:

• Starkast stöd:

• Expanderande områden:

• PTSD och andra posttraumatiska
störningar
• Komplex PTSD

• Fobier

• Depression

• Psykos med PTSD

• Generaliserad ångest

• Komplicerad sorg

• Autism

• Missbruk

• Smärtproblematik
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PTSD kan vara feldiagnostiserat som:
•Akut stressyndrom
•Anpassningsstörning
•Panikångest
•Generaliserad ångeststörning
•Egentlig depression
•ADHD/ADD
•Missbruk
•Dissociativ störning
•Beteendestörning 
•Borderline- eller annan personlighetsstörning
•Schizofreni eller annan psykotisk störning
•Simulering
•Psykosomatik, funktionella symtom, pseudo-epilepsi
•Utbrändhet
•Utmattningsdepression
Dvs. allt som har med dysreglering att göra …



Trauma Typ - I 
Avgränsad psykisk traumatisering. Avser ett enstaka trauman, t.ex. 
en bilolycka, svår brännskada, misshandel eller våldtäkt (leder till 
kronisk PTSD i cirka 50 % av fallen).

Inom denna grupp ryms diagnoserna: 

Akut Stressyndrom (ASD)  
Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD)



Fasspecifik behandling:

•Stabilisering

•Traumabearbetning

•Integration
•(Herman, 1992; Kluft, 1994; van der Hart et al., 2006; 
Gerge, 2010)
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Posttraumatiska Reaktioner
•Återupplevande
•Undvikande
•Negativt förändrade 
tankemönster
•Överspändhet
•Dissociation
•Funktionsförsämringar
•Affektregleringsproblem
•Aktualisering av tidigare 
anknytningsproblem
•Aktualisering av tidigare 
obearbetade trauma

SJÄLVET

Kvarstående psykisk 
traumatisering

Traumatisk 
Händelse
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Obearbetad information -fragmenterad 
berättelse 
•Minnet ofta fragmenterat 
•Rigida – traumarelaterade - scheman och 
reaktionsmönster

•Dominans av negativa affekter
•Fysiologisk dysreglering



Syfte – fas I arbete
•Syftet i fas I arbete är att erbjuda en ökad 

”self soothing capacity” (Krystal, 
1988a,1988b), det vill säga en ökad 
förmåga att lugna och trösta sig själv via 
ökad självreglering och ökad förmåga till 
vila och återhämtning. 

•Om du inte kan stabilisera en patient bör 
du inte gå över till traumabearbetning!
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EMDR terapi – hur man gör

•Personlig tolkning av traumat/händelsen
•Individuell anpassning
•Dubbel uppmärksamhet
• Aktivering av minne (där och då)
• Sensorisk aktivering (här och nu)
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Desensibilisering och traumabearbetning

• Start på en ”inre resa”, vägledd av terapeuten

• Utgångspunkt: bild från händelsen (aktiverar djupare 
delar av hjärnan)

• Bilateral stimulering som upprepas med korta pauser

• Mål: bearbetning av upplevelsen för att nå adaptiv 
lösning (SUD, störningsgrad går ned till 0)
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Joint
attention … 
delad 
uppmärksamhet

terapeutens
tredje hand …
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Resultat av bearbetning

Det tidigare låsta minnet förvandlas och blir adaptivt

Dessutom:

Känslomässiga och fysiska besvär och reaktioner lugnar        
sig

Nya insikter

Integration – nya kunskaper möjliggörs i den aktuella 
livssituationen
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!
•Därav vikten av att arbeta här och då – och förstå 
att traumatiserade patienter befinner sig i vakna 
traumainducerade transtillstånd (Gerge, 2009).

•Först behöver vi ofta hjälpa traumatiserade 
människor att komma mer påtagligt hit!

•EMDR erbjuder en gedigen möjlighet till detta! 



Utbildning i EMDR-terapi - grundkompetens
Leg psykolog, leg psykoterapeut, psykiater ”steg 1”

Grundutbildning:

EMDR del 1: 4 dagar

EMDR del 2: 4 dagar

Certifiering till EMDR-terapeut

• Handledning av certifierad EMDR-handledare

• Kvalitativ kompetensbedömning
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Tillgång till EMDR-behandling:

EMDR-utbildning i Sverige sedan 1996

• Över 2000 har utbildats i EMDR del 1, > 1000 har 
utbildats i del 2

• Antal certifierade EMDR-terapeuter ca 200

• Tillgång i offentlig sjukvård: Satsningar i Regionerna i 
Sörmland, Jämtland/Härjedalen, Jönköping, 
Västernorrland, Västra Götaland, Örebro
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•We are healed of a suffering only 
by experiencing it to the full.

Marcel Proust (1871-
1922)

•You mustn’t understand for healing 
and change to happen

Milton H Eriksson

•Vi behöver hjälpa våra patienter att 
förstå att det svåra är över!!! J



Tack för att jag                    
fick dela er tid!

Det är i skydd av varandra som vi människor 
lever!

Irländskt ordspråk
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