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Refleksjoner etter gårsdagen
• Psykiatri eller psykisk helsevern?
• Sykdom eller lidelse?
• I Basal eksponeringsterapi er den
psykoterapeutiske prosessen i forgrunnen
– Alle andre tiltak, herunder medikamentell
behandling, understøtter den psykoterapeutiske
prosessen

Hva skal vi hjelpe pasienten med?
Give a man a fish
and you feed him for a day

Teach a man to fish
and you feed him for a lifetime

Kinesisk ordtak

Inklusjonskriterier BET
ü

Vedvarende lavt funksjonsnivå eller dramatisk svingende
funksjonsnivå (GAF-skårer under 35)

ü

Alvorlig psykoselidelse eller kompleks, sammensatt psykisk lidelse

ü

Et spekter av vedvarende eller fluktuerende symptomer, inkludert
hallusinasjoner, vrangforestillinger, dissosiasjon, angst, tvang og
stemningsforstyrrelser

ü

Hyppig forekommende suicidal atferd (selvskading og suicidforsøk)

ü

Et behandlingsforløp preget av dramatikk og/ eller dyp resignasjon

ü

En holdning i behandlingsapparatet om at «alt er prøvd og ingenting
nytter»

ü

Fallende, vedvarende lavt eller dramatisk svingende funksjonsnivå
tross kostnadsintensiv behandling

ü

50 % av tiden innlagt siden første innleggelse, eller svært hyppige
innleggelser over lang tid uten varig funksjonsheving
4

Marginalisering

Tiltak for å utvikle evne til

selvregulering

Avhengighet
Kronifisering
Marginalisering

Ansvar
Autonomi

Tiltak for å stabilisere dvs.

Vitalitet

ytre regulering

Behandlingsprosessen

FAKTORER/ MEKANISMER SOM FØRER TIL MARGINALISERING:
1)
2)
3)
4)
5)

Ensidig ytre regulering
Institusjoners steg for steg ideologi
Moraliserende ansvarliggjøring
Omsorgsovertakelse
Positiv forsterkning av dysfunksjonell atferd

à umyndiggjøring
à de-motivering
à agitasjon /resignasjon
à uansvarliggjøring
à eskalering av atferdsforstyrrelser
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1. og 2. ordens forandring
1.ordens tiltak innebærer en ambisjon om å
fjerne eller redusere problemet
(Et helsevesen som ensidig vektlegger 1. ordens forandring
kan bidra til pasientens vedvarende og ofte økende behov for
helsevesenets regulering av følelser, tanker og atferd)

2.ordens tiltak handler om å……
endre forholdet til problemet

Hvordan da?
•

Verdiforankring
– BET-temaets verdier: empati, respekt, likeverd og autonomi
– Klargjøring av pasientens verdier som grunnlag for behandlingen

•

Terapeutiske strategier som fremmer 2. ordens forandringer
– Bekreftende kommunikasjon, DMM-kartlegging, komplementær ytre
regulering, løsningsfokuserte intervensjoner, eksponering, prosessfokus,
samvalg og arbeidsallianse, nedtrapping av psykofarmaka

•

Organisatoriske strukturer som sikrer kontinuerlig
implementering
– Reflekterende team, feedbackbasert kollegaveiledning, dynamisk
kompetanseplan, psykoedukasjon, fokussamtaler, teamkoordinator og
teammøter

•

Kontinuerlig evaluering (er vi on track? må vi justere?)

– Systematisk innsamling av evalueringsdata gjennom mer enn 10 år (før
BET, ved inntak, ved utskrivelse, ved oppfølging minst 2 år etter
utskrivelse), både psykometri (pasienters og behandlernes skåringer) og
kvalitative data

Gjennomførte studier
• Studie publisert i Frontiers in Psychiatry
(Heggdal m.fl., 2016)
– Kun inn-ut data, 38 pasienter

• Oppfølgingsstudie publisert i Tidsskriftet
for Den norske legeforeningen (Hammer
m.fl., 2018)
– Data fra 33 pasienter ved innkomst og minst 2
år etter utskrivelse (i snitt 5,3 år)

Svakheter ved studiene
• Naturalistisk design, mangler
kontrollgruppe, andre metodologiske
svakheter
• Selektert pasientgruppe, hovedvekt av
kvinner; uklart om funnene er
generaliserbare til andre

Heggdal m.fl., 2016

FIGURE 5. Changes in psychopharmacological treatment from enrolment to discharge.
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• Bedring assosiert med høy grad av eksponering;
reduksjon i unngåelse; høyt symptomnivå/lavt
funksjonsnivå ved behandlingsstart; behandlingstid
• Pasienter med lavest nivå av dissosiasjon og
unngåelsestferd ved utskriving viser høyest
funksjonsnivå og lavest symptomnivå
• Parallell, signifikant reduksjon i medikamentbruk, som
ikke ble kompensert med rusmidler

ØDette er i tråd med 2. ordens endring
11

Ved oppfølging (i snitt litt over 5 år)
• 16 personer medisinfrie, mens 17 fremdeles brukte
psykofarmaka (ved utskrivelse allerede 10 av 33 medisinfrie)
• Den medisinfrie gruppen milde symptomer og lettere sosiale
utfordringer
• Psykofarmakagruppen alvorlige problemer og
behandlingsbehov, flere reinnlagt
• Økning fra 0 til 9 medisinfrie i minst 50 % arbeid (vs. 0/1)
• Økning fra 2 til 9 medisinfrie med yrkesutdanning (vs. 6/6)
• Økning fra 4 til 12 medisinfrie som bor i egen bolig (vs. 6/9)
• Medisinfrie personer med høy grad av eksponering hadde
best psykososial fungering
• De syv som oppnådde full tilfriskning, var alle medisinfrie

Tolkning av funn
• Grad av eksponering og redusert unngåelsesatferd
signifikant faktor (indikerer 2. ordens endring)
• Utvikling av selvregulering reduserer behov for
medikamentell regulering
• Seponering kombinert med eksponering kan bidra til full
tilfriskning
• Funnene er i tråd med behandlingsintensjonen og
grunnleggende antakelser i BET
• Viser bedring av symptomer på tvers av målinger gjort av
helsepersonell og av pasientene selv (selvutfylling)

”Å våge å forholde seg til livets smerte”
Solfjell Malin & Alsos (2011)
• ”Da jeg kom dit var jeg veldig tungt medisinert og da
fungerer man ofte dårlig. Da de begynte å ta bort medisiner
som førte til at jeg letnet litt, og de stolte på at jeg var verdt
å hjelpe, da begynte det å skje ting. Jeg begynte å stole på
dem, og jeg kunne samarbeide”.
• ”Til slutt så ble alle medisinene tatt bort. Jeg bare husker
jeg våkna opp liksom. (…) Alt ble mye mer virkelig. (…) Så
jeg tror det også var viktig for at jeg fikk mer kontakt med
meg da”.

HVORFOR TRAPPE NED
•
•
•
•
•

manglende effekt
bivirkninger
feil/manglende indikasjon
medisinering som flukt/unnvikelse
bedre tilgang på affekt

PRAKTISK ORGANISERING:
• Når starter vi?
– Helst i forvernsprosessen

• Hvor raskt går vi fram?
– Bruker opptil to år hvis medisinlista er lang
– Ett medikament om gangen

• Mot pasientens vilje?
– Noen ganger ja

forts. praktisk organisering
• Rekkefølgen?
– Starte med benzodiazepiner / z-hypnotika /
opioder
– etter vanedannende medisiner: følger
pasientens egen motivasjon
– malpraksis
– interaksjoner
– bivirkninger
– ved behov-medisinering

PROSESSORIENTERT MEDIKAMENTELL
BEHANDLING
• Medikamentelle endringer plasseres i en
terapeutisk kontekst
• Den motiverte pasienten:
– jobbe med smertefulle tanker og følelse
– ta æren selv
– lydig, underkastende?
– nedtrapping et ”bevis” på vellykket behandling

forts. prosessorientert medikamentell
behandling
• Erstatte det man tar bort
– Ytre regulering gjennom medisinering erstattes
med funksjonell selvregulering
– I stedet for å dempe symptomer med medisiner:
Radikal aksept og mulighet til å dele smertefulle
og skremmende tanker og følelser i relasjon

DIALOGEN MED PASIENTEN
•
•
•
•
•

holdning til egne medisiner
ønsker mht. medisinering
tidligere erfaringer med nedtrapping
Uforpliktende informasjon om nedtrapping
Formål:
– pasienten en aktiv aktør
– la ansvar for egne valg ligge hos pasienten
– fremme innstilthet på 2. ordens endring

TVERRFAGLIG OPPRETTHOLDELSE AV
OVERMEDISINERING
den søvnløse, urolig pasienten
”bare se fort på dette”
fortvilte pårørende
somatisk akuttmottak, hjemmesykepleie,
fastlege, legevakt
• siste håp
•
•
•
•

TVERRFAGLIG PROSESSORIENTERT
NEDTRAPPING
• Fast ukentlig legesamtale
• Ukentlig medisingjennomgang i team
• Lege deltar på teammøter med/uten pasient
(programfestet 4 ggr. i uka)
• Lege deltar på ferdighetstrening for
terapeuter (feedbackbasert
kollegaveiledning, programfestet 3 ggr. i
uka)

forts. tverrfaglig prosessorientert nedtrapping
• Lege deltar på reflekterende team for
drøfting av etikk, programstruktur,
behandlingsprosess til den enkelte pasient
(programfestet 4 ggr. i uka)
• Lege har terapisamtaler med pasientene
• Lege holder internundervisning på
seksjonen
• Lege holder internundervisning for LIS på
avdeling

forts. tverrfaglig prosessorientert nedtrapping
• Lege koordinerer med vaktlag ved behov på
morgen/ettermiddag
• Lege koordinerer med eksterne
samarbeidspartnere før og under opphold
• Kollektivt eierskap til nedtrappingsprosess
– «Legen har jo sagt at du bør trappe nede» vs.
– «Medisiner kan være en blant mange andre
måter å unnvike indre smerte på»

TVERRFAGLIG PROSESSORIENTERT
NEDTRAPPING
• Legen er en del av teamet og en del av
systemet
• Vi kan ikke fjerne smerten (verken din eller
vår egen).
• Vi ser deg.

Jeg har lært at følelser ikke kan drepe meg. Følelser er ikke farlige.
(…) Da er det plutselig ikke så innmari farlig å leve heller.
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