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Trigger varning, detta föredrag 
kommer att handla om 
självmordstankar och behandling. 
Det kan väcka svåra minnen. Se till 
att skydda dig. Det kan också vara 
värt att veta att reaktioner kan 
komma efter ett dygn, bra att veta
så blir det lättare att möta.



Suicidfrekvensen i Sverige är 
ungefär den samma de senaste 
tjugo åren, till och med viss ökning, 
trots stora insatser, hos barn och 
unga vuxna.  



Cirka 50% ingen tidigare 
vårdkontakt eller psykiatrisk 
diagnos.  

Harmer, Lee, Duong, Saadabadi 2021. Suicidal ideation



Annelie Werbart Törnblom visade i sin 
genomgång efter efter suicid av 
pojkar/unga män (12-25) att det var 
vanligt med tidigare vårdkontakter 
som inte fungerat och det innan det 
slutliga handlingen inte fanns hopp om 
hjälp från vården. 
Avhandling, avsnitt 5.4.4
https://openarchive.ki.se

https://openarchive.ki.se/


I en amerikansk studie av Goldston  följdes 180 
unga som varit sjukhusvårdade på grund av 
suicidalitet (75 hade gjort självmordsförsök och 
60  hade pågående självmordstankar, 34 gjorde 
ett självmordsförsök efter utskrivningen)  upp till 
14 år efteråt. Fyra olika utvecklingslinjer kunde 
noteras: (1)ökande riskklass, (2) högsta 
riskklassen, (3) minskande riskklass och (4) låg 
riskklass.

Goldston et al 2016. Developmental trajectories of sucidal thoughts and behaviors from 
adolescence through adulthood. 



De olika förloppen för unga vårdade 
för suicidalitet



Sekundärprevention av suicid 
genom förbättrad behandling?  



I denna ledare hävdar författarna att 
arbete med självmordstankar måste bli ett 
viktigt område för behandling om vi skall 
kunna minska självmorden.

Jobes & Joiner. Reflections on suicidal ideation 2019. Crisis: the Journal of Crisis
Intervention and Suicide Prevention;40:227-230



Men stor reservation.
Många har gjort självmordsförsök utan 
suicidtankar innan, många suiciderar med  
”friande” självmordsriskskattning tiden innan. 
En översikt över 50 års forskning på självmords 
och självskadetankar visar att det inte finns 
någon kunskap som leder till tydlig  metod.
Fox,  Huang, Guzman et al. 2020. Interventions for sucide and self-injury: a meta-analysis of 
randomized controlled trials across nearly 50 years of research. Psychological bulletin.



Alltså: detta är mer en redovisning 
av arbete med självmordstankar 
enligt ett kbt protokoll,  
humörregleringsinriktad kbt (hr-
kbt.se). Detta kan ge ideer om 
fortsatt undersökning kring att 
använda minnes-
återkonsolideringsprotokoll i 
psykoterapi.



Koreansk studie 134 unga vuxna med självmordstankar 
kvalitativ intervju:

Suicidtankar:Jag står inte ut med smärtan, självmord kan vara 
lösningen; självmord kunde vara ett extremt sätt att fly från 
verkligheten; det finns inget hopp någonstans; mitt hjärta är 
krossat; min familj lider på grund av mig; det är min skyldighet 
mot samhället att ta livet av mig för att jag är arbetslös.
Iindrande, hindrande tankar: självmord är fel mot föräldrarna 
och mot förfäderna; jag fann den verkliga meningen med livet; 
jag fick hjälp av en rådgivning; stöd från familj och vänner 
hjälpte mig. 

Jo, An, Sohn 2011. Qualitative conent analysis of suicidal ideation in Korean college students



Hög självmordsrisk bland patienter 
med psykosdiagnos. Livstid 10 % 
suicid, 20-55 % självmordsförsök. 
Röster som var aggressiva och 
fördömande och attackerade 
självkänslan hade samband med 
självmordstankar.
Fialko, Freeman, Bebbington, Kuipers, Garety, Dunna, Fowler. Understanding suicidal 
ideation in psychosis: findings from the psychological prevention of relapse in 
psychosis (PRP) trial.



Och behandling av bilderna och rösterna. Aggressiva 
hånande röster var ofta förenade med återkommande 
skrämmande inre bilder, ”imagery”. Genom att arbeta 
terapeutiskt med att mildra, modifiera, bildernas 
innehåll och känslomässiga styrka kunde symptomen 
minskas. Det fanns ofta en relation till verkliga tidigare 
trauman (reaktiv, dissociativ psykos).

Morrison 2004. The use of imagery in cognitive therapy for psychosis: a case example. 
Memory;12:517-524.



Detta är en klassisk bok med en serie fallstudier med intervjuer från överlevare efter 
suicidförsök. Den visar en bild av en traumatisk förlust, ett långsam uppbyggande av 
hopplöshet samt sedan inträde i, ett särskilt medvetandetillstånd där kontakten med 
omvärlden minskar och ett inre destruktivt tillstånd tar över. Beskrivning av denna 
suicidala trans är central i berättelserna. I boken beskrivs sedan uppvaknandet efter 
suicidförsöket och vägen till tillfrisknande.



BUP Stockholm
1995- 2014, som läkare, som fick svåra 
ärenden, behövde jag utveckla 
fungerande terapi när medicin inte 
fungerade för ungdomar med 
självskada och självmordsförsök. 
Metoden utvecklades och beskrevs i 
en serie artiklar.



Högberg, Hällström. Active Multimodal Psychotherapy in children and 
adolescents with suicidality: description, evaluation and clinical profile. 
Clinical Child Psychology and Psychiatry 2008;13:435-448.

Fallserie med 14 ungdomar. Sessioner 90-120 
minuter, i genomsnitt 17 sessioner, ofta varannan 
vecka. GAF < 50 vid start och kring 75 efter avslut 
samt två-årsuppföljning. En patient återfick 
självskadebeteende. Hos nio patienter (64%) 
framkom under behandlingen traumatiska 
upplevelser som inte var kända av vården tidigare. I 
denna artikel presenterades humörkartan, mood
map.



Humörkarta 1. Dina humör, sinnestillstånd nu för tiden, vilka är de, hur 
övergår de i varandra? Rita som du vill, typ tanke-karta.



Kan du rita en bild hur du önskar att dina humör skulle fungera i 
framtiden, när det är bra?



Och vad behövs för att komma från hur det är 
nutill hur de borde vara i framtiden? Skriv eller 
rita något.



Viktig teori: humörreglering
Deprimerade unga, gäller nog även många vuxna. Det tar längre tid att 
lämna en nedstämd eller arg känsla. Glädje och tillfredsställelse är inte 
så långvariga och de är svåra att hålla kvar.

Tankar om misslyckande och svårigheter i framtiden blir till minnen, 
fantasier av sådana nederlag och skapar en rädsla för framtiden.

Sheeber, Allen, Leve, David, Shortt, Katz. Dynamic of affective experience and 
behaviour in depressed adolescents. Child Psychology and Psychiatry 2009;50:1419-
1427.

Strunk, Lopez, deRubeis. Depressive symptoms are associated with unrealistic
negative predictions of future events. 



Högberg, Nardo, Hällström, Pagani 2011. Affective
psychotherapy in post-traumatic reactions guided by 
affective neuroscince: memory reconsolidation and 
play. Psychology Research and Behavior
Management;8:87-96. (artikeln ha haft 11 000 views, 
vilket tyder på viss spridning)

Frågan: hur kan kognitiv /affektiv neurovetenskap ge 
förståelse för förändringsmekanismer vid psykoterapi? 



Svaret: Vid problem med rädsla i psykoterapi kan 
minnesåteskonsolidering vara en viktig 
mekanism (memory re-consolidation)

Nu får metoden en sammanfattande teori, 
inriktad på begreppet minnesåterkonsolidering. 
Här kallas metoden affektiv psykoterapi, för att 
den arbetar med känslor och känsloreglering. 
Inom området affektiv neurovetenskap. 
Metoden får en manual. 



En viktig lärdom:

Självmordstankar och 
självmordsbeteendet, den starka 
ångesten var knuten till ett särskilt 
sinnestillstånd, alltså 
tillståndsberoende. Och att 
humörregleringen är ett 
grundproblem.



Högberg & Hällström. Mood regulation focused CBT based on 
memory reconsolidation, reduced suicidal ideation and 
depression in youth in a randomised controlled study. Journal of 
environmental Research and Public health 2018;15:921

I denna lilla RCT med 27 deltagare undersöktes metoden, i 
jämförelse med behandling som vanligt. Metoden kallas nu MR-
CBT (mood regulation focused cbt), eftersom den tydligt 
exponerar två olika tillstånd under samma session . Det 
föreligger likheter med Wolpes teknik reciprocal inhibition. 
Samtidigt är det en associativ metod. Det var en signifikant 
skillnad gällande självmordstankar efter behandlingen i 
jämförelse med standardbehandlingen. Men förstås krävs större 
RCT och även med vuxna.



Minnesåterkonsolidering som 
förändringsmekanism vid 
psykoterapi





Denna patient med flera 
självmordsförsök ritade denna 
humörkarta, där färgerna 
representerade olika 
sinnestillstånd.





I vilken sinnestillstånd kom 
suicidimpulserna?
De fanns i ett undangömt blåsvart 
tillstånd, som aktiverades i 
särskilda situationer.



För att förändra detta 
patologisk tillstånd måste 
det bli tillgängligt för att 
kunna bearbetas. Hur kan 
man göra detta utan att 
åstadkomma mer ångest?



Det gamla begreppet kring 
minneskonsolidering

Miunnet av en händelse

lagras först i korttidsminnet, sedan 
konsolidering till långtidsminnet 
genom nyproduktion av proteiner 
– lagras – förändras inte över tid.  



Nytt begrepp

Minnesåterkonsolidering efter
hågkomst + aktivering 

Minnet blir instabilt när det återupplivas, 
aktiveras, och behöver återkonsolidering 
för att stabiliseras igen. Det rör sig om ett 
tidsfönster om några timmar. Under denna 
tid kan minnesupplevelsens 
känsloreaktioner förändras. 



Minnesåterkonsolidering

1973 Spear

Återupplivat kring sekelskiftet av 
forskare inom kognitiv/affektiv 
neurovetenskap som Nader, Ledoux, 
Nadel, Lee, Hardt, Walker, Forcato

referenser: hr-kbt.se



Karim Nader & Oliver Hardt. A single standard for 
memory: the case for reconsolidation.Nature Reviews 
Neuroscience 2009;10:224-234.

”Det krävs inte mycket mod och 
fantasi för att hävda att 
minnesåterkonsolidering existerar 
som en tidsberoende associativ 
process när ett konsoliderat minne 
blir aktiverat”



I denna vetenskapliga antologi ges en bred vetenskaplig 
grund för begreppet minnesåterkonsolidering.
ISBN: 978-0-12-386892-3



I detta specialnummer som bok, ISBN : 13:978-1506004341,  av 
the Neuropsychotherapist, utvecklas det psykoterapeutiska 
perspektivet utifrån minnesåterkonsolidering.



Psykoterapeutiska  
metoder: kommer 
flera, en av dessa är hr-
kbt, manualiserad, mr-
cbt på engelska



Humörkartorna är en utgångspunkt 
i hr-kbt för att se på 
humörregleringen, byte av 
emotionella tillstånd, vad fungerar, 
vad fungerar inte, vad behöver 
ändras och hur.





I nästa bild kommer det tillstånd av 
tomhet som kan vara plågsamt







Om vi skall försöka 
minska den negativa 
känslan från ett 
händelseminne så måste 
vi aktivera, återskapa, 
känslan som hör till 
minnet!



Detta kan göra att 
patienten blir mer rädd 
och arg, gör farliga 
saker, sover sämre, får 
mer symptom, avbryter 
behandlingen!!



Hur lösa detta 
dilemma?



Behandlingens syfte: 
att det nya 
återkonsoliderade 
minnet är kopplat till 
trygghet och lugn.  



Säkerhetsprotokoll: 
behandlingen inbäddad i 
trygghet och kontroll. Stopp-
signal, nej-regel, steg för steg 
process med godkännande.
Börjar och slutar med trygghet 

och lugn.



Ny terapeutroll: en må-
bra coach som hjälper 
och tränar patienten att 
känna sig lugn och trygg 
i sessionen.  



I arbete med barn och 
unga tag helst med 
föräldrar eller annan 
trygg vuxen. Det 
förbättrar förståelse, 
kommunikation och 
anknytning.  



Sömnbrist 
försämrar både 
både tänkande och 
humörreglering  



Metoden börjar alltid med 
att förbättra dålig sömn. 
Sådant som malande tankar, 
flashbacks, mardrömmar 
och svårigheter att slappna 
av måste förbättras först.  



Sedan går man vidare



Välja sessionstema: Oftast 
bara vad som är aktuellt, 
vad som ligger på bordet, 
plus och minuskarta, 
ibland förhandlat tema, 
ibland via association.



Olika tekniker kan användas. Oftast 
använder jag inre bilder och filmer, 
visualiseringsteknik ”imagery”, med 
patienten i ett vilande avslappat 
tillstånd,  följande terapeutens 
instruktioner.  
Behandlaren behöver inte få veta 
detaljer om innehållet. Aktiveringen av 
minnet är det viktiga.



Lugn andning och växling till tankesystem, 
medvetande.
Sessionen startar med att skapa ett bra 
sinnestillstånd av lugn och trygghet. Först arbete 
med andning med olika tekniker – sedan ingång 
i medvetandet, tankesystemet, undersökning, 
bearbetning. Ibland visualiseras medvetandet 
som ett landskap, en trädgård ed. Sedan övas på 
att pendla mellan uppmärksamhet på 
andningen och sedan på medvetandet.



Det sker ett val vid varje övergång till ett 
nytt moment. Nästa är att gå in i minnet 
och fantasin av en trygg plats, och att 
känna lugn och trygghet i kroppen.
Steget efter är att gå in i minnet av sådant 
som har lyckats, varit bra och 
tillfredsställande senaste tiden och 
förstärka dessa upplevelser och sätta ord 
på dem, stärka den positiva självkänslan.



Sedan aktiveras minnet av negativa 
upplevelser, känslor minnen. Hela 
tiden följt av lugn andning.



Damasio. Time-locked multiregional retroactivation: a systems 
level proposal for the neural substrates of recall and recognition. 
Cognition 1989;33:25-62.

Vid aktivering av ett 
minne aktiveras 
samma delar av 
hjärnan som vid 
händelsen.



Därför tillämpar vi 
samma princip i hr-kbt
vid aktivering av ett 
känslomässigt laddat 
minne.



1. Sinnena: att se, höra, 
proprioception, balans, ibland lukt  
2.Känslomässiga reaktioner, var i 
kroppen?
3. aktiverade tankar under händelsen  
4.Handlingsimpulser, motor program.  
Ibland uppträder bara delar, som 
fragment, som kommer i symptom



Efter genomgång av 
sinnesupplevelser, 
känsloreaktioner och 
handlingsimpulser kommer det 
fjärde steget; att göra om den 
ursprungliga händelsen på ett 
bättre sätt, som exempelvis i en 
räddningsfantasi. 



Slutligen, efter 
behandlingen av negativa 
känslor så lägger vi till en 
positiv framtidsfantasi. 
Det kan vara kort eller 
lång tid framåt. 



Ofta adderas ett språkligt moment: 
berätta, sätt ord på vad du upplevt 
under sessionen, tänk dig att du 
har någon som tar emot och 
lyssnar.



Nu är det ursprungliga 
minnet kopplat även till 
trygghetssignaler, en 
positiv alternativ scen 
och en positiv 
framtidsfantasi. 



Några exempel
både från sessioner IRL och per 
telefon. Metoden har fungerat bra 
som terapi under pandemin



I denna bild visades det suicidala ångesttillståndet. Under det terapeutiska 
arbetet framkommer här flera får vården okända allvarliga tidigare trauman



A
Klient med starka ångestattacker och på grund av detta begränsad rörlighet. 
Tidigare självmordsförsök. Svåra trauman i barndomen

Situation: Svåra ångestattacker utan känd trigger. Har en känsla av att det inte 
finns någon utgång, att hen är infångad (”trapped”)
Associerad scen: Hen söker hjälp som  barn hos vuxna men blir avvisad, ingen 
lyssnar och tar hen på allvar.
Reaktion: Hjärtat slår hårt. En känsla av att kvävas. Känns som att falla och att 
tappa kontakten med kroppen.
Tankar: Jag vill dö, det finns igen utväg för mig, det finns ingen hjälp för mig.
Handlingsimpuls: Att försvinna, att ta livet av sig.
Alternativ: Samla som svikit och konfrontera dem. Tala om allt för dem så att 
de förstår.

Efter denna och flera sessioner försvinner självmordstankarna och terapin 
handlar om mer närliggade saker. 



B
Klient med långvarig ångest och depression. Klienten börjar 
komma i kontakt med sina tidigare känslor, bland annat i 
drömmarna. Detta var en dröm.
Perception: Ett landskap med väldigt många okända och hotfulla 
människor.
Reaktion: Min kropp känns helt stel, mitt huvud känns konstigt.
Tankar: Jag måste döda mig, jag måste dö.
Motorimpuls: fryser till stelhet, får inte röra mig. Impulsen testas 
i flera versioner och omvandlas även till sin motsats, att resa sig 
upp, sakta gå, öppna dörren, möta en trädgård.
Omspel av drömmen: En stor kall sten omvandlas av en katt till 
en stor grotta med ljus och blommande fruktträd.

Efter denna session upphörde självmordstankarna och terapin 
övergick till andra teman.



C
En klient med självmordsförsök och depression. 
Sömnsvårigheter, återkommande scener från mobbing under 
skoltiden gör det svårt att somna. Hämndtankar, 
självmordstankar.
Perception: Omgiven av personer som säger elaka saker. Blir 
utfrysen. Skarpa röster, elaka blickar.
Fysisk reaktion: Smärta i bröstkorgen, strupen snörps åt, svårt 
att andas.
Tanke: Ingen tycker om mig, jag har ingen framtid, jag saknar 
värde.
Handlingsimpuls: springa, snabbt, försvinna
Göra om: Kontakt med vänner, är med i dans, har roligt.
Efter denna och fler liknande sessioner börjar hen sova bra 
och självmordstankarna och depressionen börja släppa.



I denna process av att ändra 
känslokraften i traumatiska minnen 
övar sig deltagarna på humörreglering 
och förbättrar sin emotionella 
probemlösningsförmåga. Suicidtankar 
kan bearbetas och försvinna. Kanske är 
en viktig faktor de långa 
sessionstiderna, oftast 90 minuter.



Och som en ungdom formulerade i sin humörkarta





Tack för uppmärksamheten!

Göran Högberg

gorhogberg1@gmail.com

hr-kbt.se
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	 BUP Stockholm�1995- 2014, som läkare, som fick svåra ärenden, behövde jag utveckla fungerande terapi när medicin inte fungerade för ungdomar med självskada och självmordsförsök. Metoden utvecklades och beskrevs i en serie artiklar.
	Högberg, Hällström. Active Multimodal Psychotherapy in children and adolescents with suicidality: description, evaluation and clinical profile. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2008;13:435-448.��Fallserie med 14 ungdomar. Sessioner 90-120 minuter, i genomsnitt 17 sessioner, ofta varannan vecka. GAF < 50 vid start och kring 75 efter avslut samt två-årsuppföljning. En patient återfick självskadebeteende. Hos nio patienter (64%) framkom under behandlingen traumatiska upplevelser som inte var kända av vården tidigare. I denna artikel presenterades humörkartan, mood map.� �� 
	Humörkarta 1. Dina humör, sinnestillstånd nu för tiden, vilka är de, hur övergår de i varandra? Rita som du vill, typ tanke-karta.
	Kan du rita en bild hur du önskar att dina humör skulle fungera i framtiden, när det är bra?
	Och vad behövs för att komma från hur det är nutill hur de borde vara i framtiden? Skriv eller rita något.
	�Viktig teori: humörreglering�Deprimerade unga, gäller nog även många vuxna. Det tar längre tid att lämna en nedstämd eller arg känsla. Glädje och tillfredsställelse är inte så långvariga och de är svåra att hålla kvar.��Tankar om misslyckande och svårigheter i framtiden blir till minnen, fantasier av sådana nederlag och skapar en rädsla för framtiden.� �Sheeber, Allen, Leve, David, Shortt, Katz. Dynamic of affective experience and behaviour in depressed adolescents. Child Psychology and Psychiatry 2009;50:1419-1427.�� Strunk, Lopez, deRubeis. Depressive symptoms are associated with unrealistic negative predictions of future events. �
	Högberg, Nardo, Hällström, Pagani 2011. Affective psychotherapy in post-traumatic reactions guided by affective neuroscince: memory reconsolidation and play. Psychology Research and Behavior Management;8:87-96. (artikeln ha haft 11 000 views, vilket tyder på viss spridning)��Frågan: hur kan kognitiv /affektiv neurovetenskap ge förståelse för förändringsmekanismer vid psykoterapi? �
	 �� ��Svaret: Vid problem med rädsla i psykoterapi kan minnesåteskonsolidering vara en viktig mekanism (memory re-consolidation)�� Nu får metoden en sammanfattande teori, inriktad på begreppet minnesåterkonsolidering. Här kallas metoden affektiv psykoterapi, för att den arbetar med känslor och känsloreglering. Inom området affektiv neurovetenskap. Metoden får en manual. �� �� 
	En viktig lärdom:��Självmordstankar och självmordsbeteendet, den starka ångesten var knuten till ett särskilt sinnestillstånd, alltså tillståndsberoende. Och att humörregleringen är ett grundproblem.
	Högberg & Hällström. Mood regulation focused CBT based on memory reconsolidation, reduced suicidal ideation and depression in youth in a randomised controlled study. Journal of environmental Research and Public health 2018;15:921��I denna lilla RCT med 27 deltagare undersöktes metoden, i jämförelse med behandling som vanligt. Metoden kallas nu MR-CBT (mood regulation focused cbt), eftersom den tydligt exponerar två olika tillstånd under samma session . Det föreligger likheter med Wolpes teknik reciprocal inhibition. Samtidigt är det en associativ metod. Det var en signifikant skillnad gällande självmordstankar efter behandlingen i jämförelse med standardbehandlingen. Men förstås krävs större RCT och även med vuxna.
	Minnesåterkonsolidering som förändringsmekanism vid psykoterapi�� �
	Bildnummer 29
	Denna patient med flera självmordsförsök ritade denna humörkarta, där färgerna representerade olika sinnestillstånd.
	Bildnummer 31
	I vilken sinnestillstånd kom suicidimpulserna?�De fanns i ett undangömt blåsvart tillstånd, som aktiverades i särskilda situationer.
	För att förändra detta patologisk tillstånd måste det bli tillgängligt för att kunna bearbetas. Hur kan man göra detta utan att åstadkomma mer ångest?�� 
	Det gamla begreppet kring minneskonsolidering��Miunnet av en händelse��lagras först i korttidsminnet, sedan konsolidering till långtidsminnet genom nyproduktion av proteiner – lagras – förändras inte över tid.  
	Nytt begrepp��Minnesåterkonsolidering efter�hågkomst + aktivering ��Minnet blir instabilt när det återupplivas, aktiveras, och behöver återkonsolidering för att stabiliseras igen. Det rör sig om ett tidsfönster om några timmar. Under denna tid kan minnesupplevelsens känsloreaktioner förändras.  
	Minnesåterkonsolidering��1973 Spear��Återupplivat kring sekelskiftet av forskare inom kognitiv/affektiv neurovetenskap som Nader, Ledoux, Nadel, Lee, Hardt, Walker, Forcato��referenser: hr-kbt.se
	Karim Nader & Oliver Hardt. A single standard for memory: the case for reconsolidation.Nature Reviews Neuroscience 2009;10:224-234.��”Det krävs inte mycket mod och fantasi för att hävda att minnesåterkonsolidering existerar som en tidsberoende associativ process när ett konsoliderat minne blir aktiverat”� 
	��I denna vetenskapliga antologi ges en bred vetenskaplig grund för begreppet minnesåterkonsolidering.�ISBN: 978-0-12-386892-3��
	I detta specialnummer som bok, ISBN : 13:978-1506004341,  av the Neuropsychotherapist, utvecklas det psykoterapeutiska perspektivet utifrån minnesåterkonsolidering.�
	Psykoterapeutiska  metoder: kommer flera, en av dessa är hr-kbt, manualiserad, mr-cbt på engelska
	Humörkartorna är en utgångspunkt i hr-kbt för att se på humörregleringen, byte av emotionella tillstånd, vad fungerar, vad fungerar inte, vad behöver ändras och hur.�
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	I nästa bild kommer det tillstånd av tomhet som kan vara plågsamt
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	Om vi skall försöka minska den negativa känslan från ett händelseminne så måste vi aktivera, återskapa, känslan som hör till minnet!
	Detta kan göra att patienten blir mer rädd och arg, gör farliga saker, sover sämre, får mer symptom, avbryter behandlingen!!
	Hur lösa detta dilemma?
	Behandlingens syfte: att det nya återkonsoliderade minnet är kopplat till trygghet och lugn.  
	Säkerhetsprotokoll: behandlingen inbäddad i trygghet och kontroll. Stopp-signal, nej-regel, steg för steg process med godkännande.� Börjar och slutar med trygghet och lugn.
	Ny terapeutroll: en må-bra coach som hjälper och tränar patienten att känna sig lugn och trygg i sessionen.  
	I arbete med barn och unga tag helst med föräldrar eller annan trygg vuxen. Det förbättrar förståelse, kommunikation och anknytning.  
	Sömnbrist försämrar både både tänkande och humörreglering  
	Metoden börjar alltid med att förbättra dålig sömn. Sådant som malande tankar, flashbacks, mardrömmar och svårigheter att slappna av måste förbättras först.  
	Sedan går man vidare
	Välja sessionstema: Oftast bara vad som är aktuellt, vad som ligger på bordet, plus och minuskarta, ibland förhandlat tema, ibland via association.
	Olika tekniker kan användas. Oftast använder jag inre bilder och filmer, visualiseringsteknik ”imagery”, med patienten i ett vilande avslappat tillstånd,  följande terapeutens instruktioner.  �Behandlaren behöver inte få veta detaljer om innehållet. Aktiveringen av minnet är det viktiga.
	Lugn andning och växling till tankesystem, medvetande.�Sessionen startar med att skapa ett bra sinnestillstånd av lugn och trygghet. Först arbete med andning med olika tekniker – sedan ingång i medvetandet, tankesystemet, undersökning, bearbetning. Ibland visualiseras medvetandet som ett landskap, en trädgård ed. Sedan övas på att pendla mellan uppmärksamhet på andningen och sedan på medvetandet.
	Det sker ett val vid varje övergång till ett nytt moment. Nästa är att gå in i minnet och fantasin av en trygg plats, och att känna lugn och trygghet i kroppen.�Steget efter är att gå in i minnet av sådant som har lyckats, varit bra och tillfredsställande senaste tiden och förstärka dessa upplevelser och sätta ord på dem, stärka den positiva självkänslan.
	Sedan aktiveras minnet av negativa upplevelser, känslor minnen. Hela tiden följt av lugn andning.
	Damasio. Time-locked multiregional retroactivation: a systems level proposal for the neural substrates of recall and recognition. Cognition 1989;33:25-62.�Vid aktivering av ett minne aktiveras samma delar av hjärnan som vid händelsen.
	Därför tillämpar vi samma princip i hr-kbt vid aktivering av ett känslomässigt laddat minne.
	1. Sinnena: att se, höra, proprioception, balans, ibland lukt  �2.Känslomässiga reaktioner, var i kroppen?�3. aktiverade tankar under händelsen  �4.Handlingsimpulser, motor program.  �Ibland uppträder bara delar, som fragment, som kommer i symptom
	Efter genomgång av sinnesupplevelser, känsloreaktioner och handlingsimpulser kommer det fjärde steget; att göra om den ursprungliga händelsen på ett bättre sätt, som exempelvis i en räddningsfantasi. 
	Slutligen, efter behandlingen av negativa känslor så lägger vi till en positiv framtidsfantasi. Det kan vara kort eller lång tid framåt. 
	Ofta adderas ett språkligt moment: berätta, sätt ord på vad du upplevt under sessionen, tänk dig att du har någon som tar emot och lyssnar.
	Nu är det ursprungliga minnet kopplat även till trygghetssignaler, en positiv alternativ scen och en positiv framtidsfantasi. 
	Några exempel�både från sessioner IRL och per telefon. Metoden har fungerat bra som terapi under pandemin
	I denna bild visades det suicidala ångesttillståndet. Under det terapeutiska arbetet framkommer här flera får vården okända allvarliga tidigare trauman
	A�Klient med starka ångestattacker och på grund av detta begränsad rörlighet. Tidigare självmordsförsök. Svåra trauman i barndomen��Situation: Svåra ångestattacker utan känd trigger. Har en känsla av att det inte finns någon utgång, att hen är infångad (”trapped”)�Associerad scen: Hen söker hjälp som  barn hos vuxna men blir avvisad, ingen lyssnar och tar hen på allvar.�Reaktion: Hjärtat slår hårt. En känsla av att kvävas. Känns som att falla och att tappa kontakten med kroppen.�Tankar: Jag vill dö, det finns igen utväg för mig, det finns ingen hjälp för mig.�Handlingsimpuls: Att försvinna, att ta livet av sig.�Alternativ: Samla som svikit och konfrontera dem. Tala om allt för dem så att de förstår.��Efter denna och flera sessioner försvinner självmordstankarna och terapin handlar om mer närliggade saker. 
	B�Klient med långvarig ångest och depression. Klienten börjar komma i kontakt med sina tidigare känslor, bland annat i drömmarna. Detta var en dröm.�Perception: Ett landskap med väldigt många okända och hotfulla människor.�Reaktion: Min kropp känns helt stel, mitt huvud känns konstigt.�Tankar: Jag måste döda mig, jag måste dö.�Motorimpuls: fryser till stelhet, får inte röra mig. Impulsen testas i flera versioner och omvandlas även till sin motsats, att resa sig upp, sakta gå, öppna dörren, möta en trädgård.�Omspel av drömmen: En stor kall sten omvandlas av en katt till en stor grotta med ljus och blommande fruktträd.��Efter denna session upphörde självmordstankarna och terapin övergick till andra teman.��
	C�En klient med självmordsförsök och depression. Sömnsvårigheter, återkommande scener från mobbing under skoltiden gör det svårt att somna. Hämndtankar, självmordstankar.�Perception: Omgiven av personer som säger elaka saker. Blir utfrysen. Skarpa röster, elaka blickar.�Fysisk reaktion: Smärta i bröstkorgen, strupen snörps åt, svårt att andas.�Tanke: Ingen tycker om mig, jag har ingen framtid, jag saknar värde.�Handlingsimpuls: springa, snabbt, försvinna�Göra om: Kontakt med vänner, är med i dans, har roligt.�Efter denna och fler liknande sessioner börjar hen sova bra och självmordstankarna och depressionen börja släppa.�
	I denna process av att ändra känslokraften i traumatiska minnen övar sig deltagarna på humörreglering och förbättrar sin emotionella probemlösningsförmåga. Suicidtankar kan bearbetas och försvinna. Kanske är en viktig faktor de långa sessionstiderna, oftast 90 minuter.
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