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Traume og schizofreni

• Traumatiske erfaringer har innvirkning på vår fysisk og psykisk 
utvikling, helse og generell funksjon (Saunders & Adams, 2014). 

• Mennesker med schizofreni har opplevd mer potensielt traumatiske 
hendelser både i barndommen og som voksen enn det som er 
vanlig i den generelle befolkningen.

• Er traume spesifikt for psykoselidelsene eller en generell 
sårbarhet for psykisk lidelse? 

• Er det noen spesifikke mekanismer som kan forklare 
sammenhengen mellom traume og psykose? 

• Finnes det overlappende symptomer mellom traumetilstander 
og psykose?

• Kan vi gi traumebehandling til personer med alvorlig psykisk 
lidelse slik som schizofreni? 
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Typologi av traumatiske hendelser

Tilfeldige traumer
Menneskeskapte 

traumer

Type 1 traumer

-Enkelthendelse

-Akutt livstrussel

-Uventet

-Trafikk ulykke

-Yrkesrelaterte traumer

-Industri ulykker

-Kortvarige naturkatastrofer

- Kriminalitet, fysisk vold

- Seksuelle eller fysiske 

fornærmelser

- Bevæpnet ran

- Husbråk

Type 2 traumer

-Gjentatt

-Vedvarende

-Uforutsigbar utvikling

-Vedvarende 
naturkatastrofer

-Teknologiske katastrofer 

- Seksuelt/ fysisk misbruk 

av barn, alvorlig neglect

- Emosjonell neglect

- Soldat, krig, tortur

- Kidnapping, fengsling



Barndomstraume

Hva er barndomstraume?

• Utsatt for eller vitne til vold eller overgrep, inkl. seksuell overgrep

• Emosjonelt neglekt i barndommen

• Emosjonelt overgrep slik som ydmykelser og trusler, samt angrep 
mot personens verdighet og identitet, og/eller å isolere barnet.

• Langvarig mobbing

• Vedvarende og uforutsigbart traume gir høyere risiko for å utvikle 
en patologisk reaksjon (Saunders & Adams, 2014). 
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Vanlige reaksjoner etter traume

• Traumereaksjon er en refleks

• Fysiologisk overaktivering - økt beredskap, muskeltonus og 
kognitiv oppmerksomhet rettet mot fare

• Evt. underaktivering - nummenhet, og svikt eller endring i kognitiv 
oppmerksomhet, slik som ved depersonalisering og derealisasjon

• Avspaltete sansoriske minner, evt. amnesi

• Vanlig med noe grad av gjenopplevelse og angstreaksjoner som 
avtar i løpet av dager eller uker. Ca. 30 % utvikler post traumatisk 
stress forstyrrelse (PTSD) 

• gjentatte og uforutsigbare menneskeskapte traumer kan føre til et 
svært kaotisk symptombilde som inkluderer mer alvorlig 
dissosiative symptomer
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Barndomstraume og prevalens

• Trauma i barndommen øker risikoen for en rekke psykiske lidelser

• depresjon, dissosiative lidelser, PTSD, generalisert 
angstlidelse, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, 
bipolar lidelse og schizofreni 

(Goodman et al., 2004; Saveanu & Nemeroff, 2012).  

• Mennesker med psykose eller psykosenære symptomer har 3 
ganger større sjanse for å ha opplevd barndsomtraume

(Fisher & Craig, 2008; Varese et al., 2012).

• I Norge har man funnet at over 85 % av en gruppe med 
schizofreni bekreftet at de hadde opplevd barndomstraume, 
hvorav 60 % beskrev emosjonelt overgrep og neglekt, 46 % 
fysisk neglekt og ca. 30 % fysisk eller seksuell overgrep

(Larsson et al., 2013). 
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Mellommenneskelig traume er særlig potent

• Barndomstraume predikerte ikke 
psykosesymptomer i befolkningen

• men risikoen økte dersom det 
traumatiske innebar  at et annet 
menneske hadde til hensikt å 
skade deg

(van Nierop et al., 2014).
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PTSD og prevalens

• Innebærer gjenopplevelse, unngåelse og fysiologisk over (under) 
aktivering

• Prevalensen i den generelle befolkningen er på 0,3 % til 6.1 % 
(Kessler & Ustun, 2008) vs. 12 % hos mennesker med samtidig 
schizofreni, med stor variasjon - fra 4 til 52 % - mellom studier 
(Achim et al., 2011). 

• Psykose og innleggelse kan gi PTSD

• Av de 11 % av pasienter akuttinnlagt med schizofreni eller 
vrangforestillinger med komorbid PTSD, hadde nesten 70 % av 
PTSD symptomene sammenheng med psykosen

• 25 % hadde direkte sammenheng med innleggelsen 

(Meyer et al., 1999). 
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Mulige mekanismer



Mulige mekanismer
Traumagenic Neurodevelopmental modell

• Trauma kan bidra til sårbarheten 
i en stress/sårbarhetsmodell

• Altså trauma i barndommen 
(eller til og med prenatalt) kan 
føre til 

Langvarig endringer

• HPA aksen (Hypothalamus-
Piuitary-Adrenal)

• Hippocampus

• dopamin systemet

Og neurologiske 
abnormaliteter

• hippocampus skade

• cerebral atrofi

• større ventrikler

• cerebral asymmetri. 
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Sårbarhet Read, J., Perry, B. D., Moskowitz, A.Connolly, J., 2001. The contribution 

of early traumatic events to schizophrenia in some patients: a traumagenic 

neurodevelopmental model. Psychiatry. 64 (4) 319-345.



Mulige mekanisme

• HPA aksen og vansker med emosjonsregulering og 
kognitiv fungering. 

• Kronisk og akutt stress påvirker utvikling av 
hippocampus. 

• Vedvarende stress kan også gi økt inflammasjon og 
immunsystemet

• Stress gi økt utskillelse av signalstoffet dopamin

• Epigenetikk: Barndomstraume kan være assosiert med 
DNA hypomythelation i voksne pasienter med 
schizophrenia 

(Misiak et al. 2015)
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Psykologiske mediatorer 

Størst effektstørrelse (ca 50)

• Dissosiasjon (mest hallusinasjoner)

• Negativ schema om seg selv og verden

• PTSD symptomer (intrusjon)

Moderat effektstørrelse (25-30)

• Affektive symptomer

Lav (<25)
• External locus of control

• Tilknytning

• Ensomhet

• Alameda, L., Rodriguez, V., Carr, E. et al (2020). 
Psychological Medicine
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TRAUME

Ta tilbake 
kontroll

Ansvar →
Skyld

Unngå 
følelser

Forbered
er seg på 
nye farer

Stoler 
ikke på 
andre

Glemme/ 

unngå 

tanker om 

hendelsen

Verden 

er et 

farlig 

sted

Traume som 

overlevelse. . . 



Unngå tanker 

og minner

Vil ikke bli 

skuffet 

igjen

Vansker med 

følelsesregulering

Vansker med 

oppmerksomhet 

og bevissthet
Vansker med 

oppmerksomhet og 

bevissthet

Bekymring

Håpløshet

Depresjon

Anspenthet

Smertetilstander
Svekket immunforsvar

Vansker med 

affektregulering

Mistillit, vansker i 

interpersonlige relasjoner

Det er min feil

Skyld og skam

. . . til symptomer

TRAUME

Ta igjen 
kontroll

Ansvar 
→ Skyld

Unngå 
følelser

Glemme/ 
unngå 

tanker om 
hendelsen

Verden er 
et farlig 

sted

Forbere
der seg 
på nye 
farer

Stoler 
ikke på 
andre



Society and Psychosis, 2008



Symptomer og prognose

• Hallusinose

• Kognisjon

• Somatisk helse

• Utfall

• Dissosiasjon
Getty images



Auditiv hallusinose

• Finnes i ikke-kliniske populasjoner (bare 33% i behov for behandling)

• Positiv/ikke truende

• Frekvent/intrusiv

• Ingen forskjell i hallusinatorisk atferd mellom pasienter med schizofreni

(4.23 SD1.23) og alvorlig PTSD (4.23 SD 1.12) på PANSS 

Hamner M, Freuh CB, Ulmer H et al. 2000

• PTSD kriteria B3: Gjenopplevelse inkluderer….illusjoner, hallusinasjoner, 

dissosiative flashback ….

DSM-IV, 1994

• Seksuell misbruk i barndommen spesielt linked til hallusinasjoner i SCZ og

BP

Read et al 2003; Hammersley et al 2003



Auditiv hallusinose

• Både ved PTSD og schizofreni lidelse er det vist at stemmer kan 
oppleves å ha direkte sammenheng med tidligere 
traumeopplevelser slik som ved gjenopplevelse

• Det kan også foreligge en indirekte tematisk sammenheng 
(McCarthy-Jones & Longden, 2015).

• Stemmene snakker om temaer man har opplevd i forbindelse 
med traume slik som skam og skyld, ydmykelse, og trusler. 

• Hallusinose alene medfører ikke psykose, men 

vrangforestilling om hallusinasjonene predikerer

psykoseutvikling

(Escher et al. 2002)



Hallusinose

• Dissosiasjon som
mediator mellom traume
og hallusinose? 

CSA og schizofreni
Varese, Barkus, Bentall, 2012

Spesielt depersonalisering →
hallusinasjon, ikke VF

Perona-Garcèlan, Carrascosos-Lopez, Garcià-
Montes, 2012

Traume i barndom

Dissosiative tendenser/

Depersonalisering

Hallusinasjoner



Dissosiativ lidelse PTSD Psykose Schizofreni
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–Idenititetsforvirring

–Depersonalisering

–Derealisasjon

–Hallusinose

Dissosiativ amnesi
Vedvarende 

vrangforestillinger



Depersonalisering/Derealisasjon

• Enkelte pasienter har beskrevet en opplevelse av 
depersonalisering i prodromalfasen til schizofreni (Therman et al., 
2014) og opplevelsen er ofte kronisk ved KDL. 

• Møller et al. (2011) fant at over 50 % av et utvalg på 25 personer 
med schizofreni bekreftet derealisasjon. 

• Påtrengende derealisering viser til en opplevelse av at «hele 
eller deler av verden fremstår nærmest som overvirkelig, med 
en ubestemmelig forsterket betydning og fremtoning» (Parnas 
et al., 2005, norsk versjon, s. 8) - oftere ved schizofreni enn 
ved KDL.

• Personer med KDL beskriver oftere en flytende og global form 
for derealisering, altså en verden som oppleves uvirkelig, 
drømmeaktig og uklar. 

(Berg and Bækkelund 2014)



AMNESIA

• Hukommelsestap for viktige hendelser av nyere dato

• Skyldes ikke organisk psykisk lidelse/rus

• Mer omfattende enn vanlig glemsomhet

• Dette er ikke vanlig ved psykoselidelse

• Dette er ikke vanlig ved KPTSD/PF



Tre faktorer ved amnesi

1. Oppdage handlinger gjort i en dissosiativ tilstand

• IKKE absorbasjon!!

2. Tap av minne for nyere tid eller evner

3. Hull i hukommelsen for fortiden 

• P.F. Dell 

• MID Multidimensional Inventory of Dissociation



Amnesi

• Kan være vanskelig å utrede

• Huskeregel: Ikke bare for 

dramatiske hendelser

• Nøytrale hendelser

• Vi skal rett inn i hovedforsvaret

– vekker angst



Diff diagnose

Symptom/dimensjon Schizofreni Kompleks dissosiativ lidelse

Dissosiative erfaringer Mild til moderat (DES 17.6) Tilbakevendende/perseverende (moderat til alvorlig) 

(DES 44.6). 

Identitetsforvirring Omtales som selv-forstyrrelse. Forekommer 

og kan forklares med vrangforestilling
Stor grad av identitetsforvirring 

Gjentakende og konsistent skift. 

Auditiv hallusinose Forekommer Forekommer

Vrangforestillinger om 

influens

Forekommer, ofte ukorrigerbare Tidvis forestillinger om å bli kontrollert, men korrigerbare. 

En «som om» følelse

Realitetsorientering Svekket Tilstede for det meste. Kortvarig realitetsbrist forekommer

Katatoni Kan forekomme Vanligvis ikke, men vær obs på dissosiative

komatilstander, transetilstander, og frys-reaksjoner

Funksjon Svekket på en eller flere områder Vanligvis intakt men svingende 

forverring over tid

Amnesi Nei

Kan oppleve absorbasjon

Tilstede i DID 

Ved DDNOS fremmedgjort fra egne 

følelser/tanker/handlinger

Derealisasjon Forekommer Forekommer/Vedvarer

Depersonalisering Forekommer Forekommer /Vedvarer

Somatisk dissosiasjon Sjelden Frekvent

Berg and Bækkelund 2014



Prodromfasen ved schizofreni (P. Møller) 

• Globalforstyrrelse av selvopplevelse; En gjennomgripende, varig 
og smertefull opplevelse av sin tidligere identitet som forandret

• Ekstrem opptatthet av nye ideer eller tema, som blir overfokusert i 
så stor grad at det medfører tydelig sosial tilbaketrekning (sjelden 
ved dissosiasjon)

• Uspesifikke nevroselignende mentale forstyrrelser

• Formelle tankeforstyrrelser (Sjelden ved diss; MEN noen med 
psykose kan fungere svært godt og noen diss kan bli svært 
desorganisert til tider)

• Tidlig/avblekede psykoselignende forstyrrelser

• Forstyrrelse av enkle persepsjoner

• Forstyrrelse i opplevelsen av egen mental kontroll



Longtitudinell

• Sosiale tilbaketrekning hos de som senere utviklet 
schizofreni

• Mer traumatiske opplevelse, høyere forekomst av 
PTSD og depresjonsdiagnose samt atferdsvansker 
hos de som senere ikke utviklet SCZ/BPD

• Atypiske psykose symptomer; fluktuerende, mer 
detaljert, situasjonsspesifikk

• Og fungerte bedre sosialt

• Høy DES skårer SCZ/annet, lavere skårer hos BPD

Hlastala SA, McClellan J. (2005)



Funksjon

Er det en stabil funksjonstap i forhold til 
jobb/skole og /eller sosialt

Er funksjonsendring kortvarig/trigget

• Endret atferd

• Akutt angst

• Flashbacks (Obs somatisk)

• BLIPS (Brief limited intermittent psychosis)
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Behandling av 
samtidig 
schizofreni og 
traumelidelse



Delt unngåelse!!

• Kliniker syntes det er viktig men likevel er det sjeldent behandlet 
pga

• frykt for symptomforverring, 

• Re-traumatisering,

• manglende kompetanse, 

• Økt suicid

• Drop-out

• manglende tillit eller tro på at behandling vil kunne hjelpe

• Over 70 % av kliniker spurt i Nederland sa de ikke ville behandle 
traume hos psykose pasienter



Psykose som traumehendelsen

• 66 FEP (alder 24 år) fikk 26 timer med Cognitive Recovery
Intervention (CRI) – fokus på bedring

1. Øke engasjement og kasus formulering

2. Prosessering av psykoseerfaringen ved CBT

3. Endre vurderingen av psykose

• Gruppen hadde mindre postpsykotisk traume enn kontrollgruppen
(Jackson, Trower et al. 2009)



SCZ og PTSD

• 20 (42 år) med samtidig SCZ/SA og PTSD 

• 35% drop-out

• 2 x ukentlig gruppebehandling i 7 uker

• Psykoedukasjon, angstmestring, trening i sosiale evner, 
sinnemestring, og mestring av traumereaksjoner

• 2 x individuell behandling i 4 uker

• Eksponering (ingen drop-out)

• Etter 3 mnd hadde 10/13 ingen resterende PTSD

(Frueh, Grubaugh et al. 2009)



Eksponering ved PTSD 

• 26 ukentlig timer med 90 min EMDR samtidig som TAU

• Gjennomsnitt 45 år

• Pilot studie (N=27)

• PTSD symptomer redusert med 52 %

• Reduksjon i vrangforestillinger, verbal hallusinasjoner (5/8 fullstendig 
remisjon)

• Bedring av depresjon og angst og bedre selvtillit

• Ingen bedring håpløshet og paranoide tanker

(van den Berg and van der Gaag 2012)

• Studie (N=150) (Alder 41.2)

• bekreftet at både EMDR og forlenget eksponering ga større 
reduksjon i PTSD symptomer enn vanlig behandling 

• Det var flere deltakere som ikke lenger oppfylte kriteriet for PTSD 
etter endt eksponeringsbehandling

• Bedringen holdt seg stabil i 6 måneder etter behandlingsslutt. 

(van den Berg et al., 2015). 
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TRIPP Trauma informed psychotherapy for 
psychosis – Sarah Bendall, Orygen
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• Engagement: 

• Ofte ikke hjelpesøkende

• Ny erfaring

• Minner om traumesituasjon?

• Fokus på TILLIT!

• Screening er noe annet enn utredning – det kommer senere
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• Safety

• Affekt og stress regulering

• Begrense selv destruktiv 
atferd

• Stabiliseringsteknikker

• Mål er øke tillit til kontroll 
over følelser og stress

• Psychoeducation

• Normalisering

• CBT basert

• Metaforer

• Timeline



Tidslinje

• Romme historien og ta pauser

• Finne styrker

• Tid til selvregulering

Traume
hendelse

Traume
reaksjon

Traume
symptomer

Psykose
symptomer

0 7 10 16 Nå



Formulering

• Innebærer at vi sammen lager en hypotese om de psykologiske 
mekanismene som kan forklare personens vanskeligheter 

• Årsaker

• Triggere

• Opprettholder

• Er idiosynkratisk, utforskende, og personlig og kan innebære 
en konklusjon om at psykosesymptomene ikke har 
sammenheng med traume også

• Inkluderer ressurser, styrker og sosial støtte

• Formuleringen nedtegnes 
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Funker det? 

• Meta-analyse av traumefokusert behandling ved psykose viste
siugnifikant men liten effekt på positive symptomer etter behandling
men ikke spesifikt på hallusinasjoner eller PTSD symptomer

• bedringen minsket over tid på alle mål (12 studier). 

• stor variasjon i alder og sykdomsvarighet. 

Brand RM, McEnery C, Rossell Set al. Schizophr Res. 2018

• Likevel er EMDR og PE et rimeligere alternativ og gir økt livskvalitet og 22 
% sjanse av at PTSD diagnosen fjernes

de Bont PAJM, van der Vleugel BM, van den Berg DPG, et al. Health-economic
benefits of treating trauma in psychosis. Eur J Psychotraumatol. 2019
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Hva skal vi velge?

• Stabilisering eller rett på eksponering?

• FEP er yngre, bor til tider sammen med overgriper, har ofte 
lengre behandlingsforløp, og kan lære mestringsstrategier som 
kan brukes ut livet

• Nettopp opplevd psykose for første gang

• PTSD studiene er på eldre grupper over 40 år

• Kompleks PTSD 

• Gått med symptomene i mange år

• Men mer re-traumatisering på venteliste 



Oppsummering

• Traume er en generell risiko for psykiske vansker, men øker den 
spesifikke risikoen for psykosenære symptomer slik som 
hallusinasjoner, spesielt etter traume i relasjon til andre mennesker.

• Det er høy prevalens av traume hos pasienter med schizofreni og 
dette påvirker både psykologiske og biologiske (og sosiale?) 
mekanismer som kan ha sammenheng med utvikling av psykose. 

• Tidvis er det en del utfordringer knyttet til differensial diagnostikk, 
men dette er mindre vesentlig dersom vi har en transdiagnostisk 
tilnærming til behandling av samtidig traumelidelse og 
psykosesymptomer. 
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