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Kognisjon 
Svekket kognisjon omfatter: 

– Hukommelse 
– Oppmerksomhet 
– Eksekutivfunksjoner 
– Oppmerksomhet 

Svekket kognisjon gir hverdagsvansker som gjennomføring av 
oppgaver personen vanligvis mestrer godt  

Psykososiale behandlingsmetoder må tilpasses: 
– Evnenivå 
– Evt. kognitive tilleggestilstander eks. Autismespekterforstyrrelse 
– Personlig samtalestil (idiosynkrasier) 
– Modenhetsnivå, kan avvike sterkt fra målt evnenivå 

 
 

 

 



Psykoterapi 
• «The talking cure» – Sigmund Freud –det underbevisstes 

påvirkning på tenkning, følelser og handling. Slutten av 1800-
tallet. En av de store oppdagelsene.  

• «Psykoterapi» samlebetegnelse på samtalebehandling  
hensikt er forståelse av lidelsen, bedret mestring og 
symptomlindring (psykoterapeut ikke beskyttet tittel) 
– Psykoanalyse (Freud) – krever sertifisering. Lang læretid. Ikke 

manualbasert – innsiktsterapi 
– Psykodynamisk psykoterapi – fokus på følelser «det indre livet» 
– Støttepsykoterapi – problemløsningsfokus. Ofte ad-hoc. 
– Kognitiv atferdsterapi – forstå og endre tankemønstre, eks. 

vrangforestillinger. Manualbasert, eks. 16 X 45. min.  
– Psykoedukasjon – lære om lidelsen og mestringsstrategier 

 
 



PU, psykoterapi og metodeutvikling 
• Tavistock-klinikken i London 
• Senter v Universitetet i Manchester 
• England har egen sertifisering i PU-psykoterapi 

(psykodynamisk) 
• Tidsskrift: Advances i mental health and Intellectual 

Disabilities (England) 
• Sentrale navn:  

– Valerie Sinason,  
– Nigel Beail 
– Tamsin Cottis 

 



Hva er det som virker?  
• Målt effekt av psykoterapiformer minsker over tid. Dette 

gjelder også for KAT ved psykose  
• KAT er nå anbefalt adjuvant behandling ved psykoselidelser 

i Norge (Shdir, 2013) – i alle sykdomsfaser 
• Psykoterapiforskningen har hittil vist at det som virker (når 

behandlingen virker) er arbeidsalliansen mellom pasient og 
terapeut – altså det relasjonelle 

• Psykoterapiforskning er komplisert fordi det er mange 
faktorer som kan påvirke behandlingsprosessen 

• Og hvilke faktorer (utfallsmål) er relevante for forskning? 
• Kanskje er et mulig utfallsmål heller å redusere ubehag 

heller enn å redusere symptomene.  



Kognitiv atferdsterapi (KAT) 
Kognitiv atferdsterapi (KAT) er pt anbefalt adjuvant behandling ved 
psykose (spes beh.resistent). Hovedelementer: 

– Fast struktur i samtale / behandlingsopplegg 
– Veiledet oppdagelse 
– Terapeutisk relasjon 
– Problemfokus – «her og nå» 
– Hjemmeoppgaver 
– Myndiggjøring 

Tidligere stor resultatoptimisme. Forskning viser at KAT antagelig 
ikke er mer effektiv en annen samtalebehandling (som ikke krever 
utdanning / manual) – Jones 2014 - Cochrane 



Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved PU 
• Foreløpig caseartikler med en eller flere deltagere. 

– Oathamshaw og Haddock (2005): 50 pasienter m PU og psykose og 
verbal evne. Ex. ASD. Deltag. Klarte å skille følelser og atferd, men hadde 
vansker med tankemønstre + sam.heng tanke-følelse-atferd. 

– Haddock et al (2004) KAT for lett PU og psykose. 5 Pasienter. 
Modifisering. Samarbeid m familie, visuelle hjelpemidler, god tid. 
Problemer med sammenheng tanke-følelse-atferd 

• Ikke studier med sammenlikningsgrupper  
• Ta utgangspunkt i metoder utviklet for pasienter uten 

utviklingshemning / ASD – sentrale begreper bør tilpasses. For 
eks «schizofreni» og «autisme» er abstrakte begreper som gir 
liten eller ingen mening for personer med svak 
begrepsforståelse.  

 



Case – samtalebeh KT-elementer 
Mann i tjueårene Innlagt PUA 7 måneder. 
Schizofreni lett PU. Autismediagnose ved ankomst. 
Alvorlige angstsymptomer. Frekvente angstanfall. Depressive 
symptomer. 
Medikamenter og miljøbehandling, samtalebehandling x2 pr. uke. 

– Tredelt time: 10 – 15 min fotball engelsk liga og landslaget, 10 - 15 
minutter psykose og angst, 10-15 minutter ordet fritt 

– Tre første måneder relasjonsbygging, trygging – mest fotball og om 
hjemstedet.  

– Identifisering av negativ tenkning og vonde følelser 
– Angst – psykoedukasjon (TV Torgersen «KROPPEN»)  
– Hjemmelekser: perm med ett ark hver dag 



Psykodynamisk psykoterapi  
• Behandlingsform med samtaler; systematisk og ofte langvarig,. 

1 – 2 timer pr. uke. Ofte langvarig – kan vare flere år.  
• Oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser 

fra tidligere og nåværende relasjoner. 
•  mestre skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, 

følelser og opplevelser. 
• Oppdage ukjente sider av seg selv. Manifesterer seg i angst 

depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer.  
• Samspillmønster mllm pasient og terapeut kan avdekke 

pasientens vansker og også gjøre det mulig å bearbeide disse.  

 



Case – McInnis 2016  

Psykodynamisk psykoterapi for mann 29 år med lett PU, 
emosjonell dysfunksjon og atferdsvansker 
Heldøgnsbemannet bolig 
Annen behandling psykologisk behandling hadde ikke virket 
Brukte jevnlige mål for atferdsvansker – målinger foretatt i 
bolig  
Total 88 timer inntil 50 minutter. Tema var 
barndomstraume. 
Den første tiden var timene i pasientens hjem 
Signifikant nedgang i atferdsvansker- etter 2 år og 3 måneder 
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Psykoedukasjon 
Forståelse for egen tilstand 
Jobbe med begrepsforståelse (Schizofreni / psykose  

«mistenksomhetssykdom» og autisme  
«nettverksproblem i hjernen»)  

Sosiale historier kan brukes 
God spørsmål i psykoedukasjon: Hvem er jeg? 
Hvorfor reagerer jeg slik jeg gjør? (fødselsdagssangen) 
Peter Vermeulen ”Jeg er enestående” (SPISS forlag) 
Vermeulen, P. (red. 2008) Jeg er noe helt spesielt. 

Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger 
syndrom. Universitetsforlaget. 



Case psykose, autisme og lett PU 
• Mann med lett PU, autisme og schizofreni 
• Innlagt PUA 
• Sterk interesse for kjendiser – også i utlandet 
• Ingen kontakt første 4 måneder av innleggelsen 
• Tilbud om samtaler på behandlers kontor  
• Korte samtaler med psykoedukativt innhold 
• Kort med viktig innhold til pasienten 
• Elementer fra psykoedukasjon – hva er en psykose? 

Hvordan påvirker psykosen tenkning og følelser? 



Psykoterapi PU generelt - tilpasninger 

• Whitehouse et al 2006 – review med 25 studier 
• KAT: fleksibilitet i metodikken, Psykodynamisk: tema 

knyttet til motoverføring. 
• Ellers mye av de samme adaptasjoner i begge typer: 
• Forenklinger – språk / begreper 
• Aktiviteter i behandlingen – bruk av visuelle 

hjelpemidler 
• Fleksibilitet  

 



                                                             

Klinisk erfaring i PUA  

’Bli-kjent-fasen’ lenger enn vanlig 
Pasienten vil gjerne snakke om sine interesser  

virker trygt  
Senere kan det komme en fase hvor pasienten blir 

mer stille og det kan bli rom for refleksjon 
Terapeuten trenger veiledning og 

diskusjonspartner(e) 



Begreper og emosjonell modenhet 
• Samtalebehandling – forklare det inneholder. Hva er 

hensikten? Hva skal vi snakke om? La ex pasienten få 
med seg liste over mulige tema 

• Kan være bra å kartlegge emosjonell modenhet . Eks. 
KAT-kassen (kognitiv affektiv trening). Utviklet for barn 
m autisme. 

• Psykoedukasjon: om diagnosen, symptomene etc 
• Begrepene må tilpasses kognitivt nivå  
• Ikke ”autisme” eller ”paranoid schizofreni”  

 
 

 



Styrkeområder i psykoterapi 

• Nyere begrep for ‘spesialinteresser’ – ‘særinteresser’.  
• Nyttig og morsomt – lærerikt for terapeuten også 
• Særlig i bli-kjent-fasen 
• Kan omfatte nær sagt nesten alt mulig 
• Også noe litt mer utfordrende styrkeområder som 

våpen kan tas inn i samtalebehandlingen  
• Eksempel: Pasient på tur med psykolog og 

miljøterapeut. Pas begynner å snakke om sykehus – 
psykologen følger opp. Det blir god stemning. 
 



Validering 
• Psykodynamisk tradisjon: Naomi Feil 1950-tallet, John 

Gunderson 1970-tallet, Marsha Linehan 1980-tallet 
• Gyldiggjøring: akseptasjon av pasientens symptomer og 

anerkjennelse av pasienten som person i verden «Du er OK» 
• Relasjonsskapende initialt i psykoterapien  
• Mann i tredveårene med moderat PU, autisme og schizofreni.  
• Ikke språk ved innleggelse.  
• Info fra mor bl annet musikk 
• Hørte på musikk to ganger pr uke i tre-fire uker  
• Pasienten begynte å snakke – åpnet opp for mange viktige tema 

 



Case 
• Voksen kvinne moderat PU, schizofreni og traume 
• Reist langt for å komme til PUA – innlagt 6 mndr. 
• Ekstremt dysfunksjonell emosjonsregulering – ikke 

samvariasjon med psykosesymptomer 
• Bisarre vrangforestillinger 
• Samtalebehandling begynte som utredning – i form av 

tur på området  
• Pasienten ønsket time hos behandler  
• Klarte ikke sitte stille  
• Pute, bamse, pledd, bøker 



Samarbeid med omsorgsytere 

• Både familie og ansatte i kommunal omsorg 
• Fremhevet hos Whitehouse et al (tilpasset psykoterapi) 
• Tema fra samtalebehandling kan brukes i miljøbehandling / 

familiesituasjonen (Sinason & Hollins). – eks styrkeområder 
 

• Fotballtema ble brukt også i miljøbehandling for den unge 
mannen med schizofreni og en sterkt invalidiserende 
angsttilstand 

• NB: Samtykke fra pasienten.  
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