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                    Denna single case studie, med multipel baslinjemätning över beteenden, 
utvärderade huruvida frekvensen traumarelaterade undvikandebeteenden 
minskade vid 12 sessioners behandling under 6 veckor med Seeking Safety 
(en behandlingsmanual med copingstrategier för PTSD och samtidigt 
missbruk), hos patienter med PTSD som inte bedömts lämpliga/redo att 
direkt börja traumafokuserad KBT. Därutöver utvärderades huruvida 
behandling med Seeking Safety, kunde öka villigheten att genomgå 
traumafokuserad KBT. 4 patienter deltog i studien varav 3 fullföljde 
behandlingen. Resultaten visade en svag tendens i riktning med 
hypoteserna, men studiens resultat i sin helhet ger ej stöd för behandlingens 
effekt hos patientgruppen. Av denna studie går ej att utläsa huruvida 
behandling med Seeking Safety kan leda till minskning av traumarelaterade 
undvikande-beteenden. 
 

”Jag känner mig som jag vore handikappad. Det blir fel när jag måste be mina barn om hjälp.” 
”Jag är ständigt på min vakt, i beredskap att något ska hända. Det blir som ett fängelse, men jag kan 
inget annat sätt”. ”Jag förstår nu varför jag har så svårt att lita på andra människor”. Citat från 
deltagare i studien. 
 
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) klassificeras som ett ångestsyndrom och kännetecknas av 
intensiva stressreaktioner till följd av en traumatisk händelse. Lika kännetecknande är ett massivt 
undvikande både fysiskt och mentalt av allt som påminner om den traumatiska händelsen. 
Diagnostiska kriterier för PTSD enligt DSM-IV (APA,1994) består kortfattat av att: 

 en person upplevt eller åsett en händelse som innebar död, skada eller hot om detta eller hot 
mot egen eller andras fysiska integritet. Personen reagerar på händelsen med intensiv rädsla, 
hjälplöshet eller skräck.  

 Traumat återupplevs upprepade gånger i form av en eller flera av dessa sätt: påträngande 
minnesbilder, mardrömmar, en känsla av att återuppleva händelsen på nytt, intensivt psykiskt 
och eller fysiologiskt obehag inför inre eller yttre signaler som har likhet med någon aspekt 
av traumat.  

 Ständigt undvikande av inre/yttre stimuli som påminner om traumat. 
 Ihållande symtom på överspändhet så som sömnproblem, irritabilitet, 

koncentrationssvårigheter, överdriven vaksamhet och lättskrämdhet. 
 Besvären har varat mer än en månad och orsaker signifikant lidande och nedsatt funktion i 

vardagen. 
 

Prevalensstudier visar att ca 5 % av alla män och 10% av alla kvinnor någon gång under livet får 
PTSD (Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas  & Walters, 2005). Samsjukligheten är hög: 85-
88% av männen  och 78-80% av kvinnorna med PTSD har samtidigt en annan psykiatrisk diagnos. 
(Creamer, Burgess, &  McFarlane, 2001; Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes  & Nelson, 1995) 
Depression,  alkohol och drog-missbruk/beroende, social fobi och generaliserat ångestsyndrom är 
bland de vanligaste (Kessler, et al.,1995).  
 
Retrospektiva studier visar att flertalet återhämtar sig inom det första året men likväl är återhämtning 
möjligt flera år efter traumat. Man bedömer att det finns en 50% chans för återhämtning för en 
genomsnittlig person med PTSD som inte fått någon behandling och som fortfarande har symtom 2 
år efter traumat. Mer än en tredjedel återhämtat sig emellertid inte flera år efter traumat, oavsett om 
de fått behandling eller inte (Kessler et al., 1995). Man har sett ett signifikant samband mellan 
undvikandesymtom, särskilt i form av känslomässig stumhet, och kronisk PTSD. Även förhöjd 
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alarmberedskap har ett signifikant samband med ett kroniskt tillstånd av PTSD (Marshall, Turner, 
Lewis-Fernandez, Koenan, Neria, & Dohrenwend, 2006). 
 
Etiologi 
Kean och Barlows (2002) modell för etiologin vid PTSD beskriver hur utvecklandet av PTSD 
grundas i en generell biologisk respektive psykologisk sårbarhet. Vid upplevandet av en traumatisk 
händelse leder naturliga alarmreaktioner vid hot eller fara, så kallad kamp- flyktreaktion, 
innefattande starka emotionella påslag, till inlärda alarmreaktioner, d.v.s. reaktioner på stimuli som 
påminner om traumat. För att PTSD ska utvecklas krävs, enligt Kean och Barlow (2002), en 
upplevelse av att dessa fysiologiska alarmreaktioner och ens egna emotionella reaktioner på dessa 
alarmreaktioner, är oberäkneliga och okontrollerbara samt ett ihållande undvikande av yttre och inre 
stimuli associerade med traumat. Vidare har det enligt modellen betydelse för om PTSD utvecklas 
eller inte i vilken grad en person har tillgång till socialt stöd och adekvat coping (se begrepps-
diskussion nedan). Detta stärks i en studie av King, King, Foy, Keane och Fairbank (1999) där man 
fann att socialt stöd och typ av coping utgjorde en modererande variabel för utvecklande av PTSD. 
Att inneha en motståndskraft (engelska hardiness) definierad som att uppleva sig vara i/kunna uppnå 
kontroll, att ha ett åtagande/förpliktelse gentemot sig själv samt ha en grundsyn att uppfatta 
förändringar som en utmaning, innebar en typ av coping som minskade risken för PTSD. Likaså hur 
stort socialt nätverk man hade samt upplevt emotionellt och praktiskt stöd från nätverket hade 
betydelse för utvecklandet av PTSD (King et al.,1999).  
 
Definition av coping   
Coping definieras som kontinuerligt föränderliga, kognitiva och beteendeinriktade, ansträngningar 
att hantera specifika externa och/eller interna krav som uppfattas svåra och betungande eller 
överskrider den enskilda individens resurser (Lazarus & Folkman, 1984, sid 141, refererat i 
Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongs, & Gruen,1986 ). Denna definition av coping ingår i 
Lazarus och medarbetares teori om coping och psykologisk stress (Folkman et al., 1986). Teorin 
beskriver hur individers hantering av påfrestande livshändelser i samspel med den omgivande miljön 
påverkas av två medierande variabler: kognitiva bedömningar och coping. Den kognitiva 
bedömningen enligt teorin, rör individens bedömning om ett hot/negativa konsekvenser föreligger 
samt möjligheten att handskas med situationen. Coping enligt definitionen i denna teori, 
karaktäriseras av en processorienterad syn på coping d.v.s. man har en utgångspunkt i vad en person 
tänker och gör samt följer skeendet över tid, snarare än att se coping som en inre egenskap. Vidare 
betonas det kontextuella sammanhanget, d.v.s. man tänker sig att coping innefattar samspelet mellan 
den enskilde individen (inklusive dennes bedömningar och agerande) och den specifika miljö 
individen befinner sig i. Slutligen utgår Lazarus m.fl. (Folkman et al., 1986) teori om coping från en 
icke förutbestämd syn på om en viss typ av coping är bra eller dålig utan ser det endast som ett 
försök att bemästra en kravfylld situation utan hänsyn till om försöket lyckas eller inte.  Moos och 
medarbetare definierar coping som en stabiliserande faktor som kan hjälpa individer att bibehålla en 
psykosocial anpassning under belastande perioder. Den omfattar kognitiva och beteendemässiga 
ansträngningar att minska eller eliminera stressande omständigheter och tillhörande emotionell 
stress. (Holahan et al.,1996, sid. 25, refererat i Livneh & Martz, 2007). 
 
Definition av undvikande- och säkerhetsbeteenden samt differentiering från coping. 
Undvikandebeteenden och säkerhetsbeteenden är vanliga vid alla ångestsyndrom och antas spela en 
viktig roll för utvecklande och vidmakthållande av ångestsyndrom (Barlow, 2002). Undvikande och 
flykt är genetiskt förankrade beteenden, som vid en egentlig fara eller ett hot, främjar överlevnad.  
Mowrers tvåfaktor-modell beskriver hur undvikandebeteenden bidrar till att vidmakthålla ångest och 
rädsla vid ångestsyndrom. Tanken i modellen är att undvikandebeteenden förhindrar individen från 



5	  
	  

att upptäcka, via kontakt med naturliga kontexter, att det inte finns någon anledning att vara rädd 
längre (Barlow, 2002).  
 
Barlow, Allen och  Choate  (2004) beskriver i sin generella teori för emotionella störningar, 
säkerhetsbeteenden som emotionellt undvikande i syfte att slippa uppleva en känsla. Detta 
undvikande kan vara i form av subtila beteenden, kognitivt undvikande eller användning av så 
kallade safety signals som t ex vattenflaska eller vid behovsmedicinering. Helbig-Lang & Petermann 
(2010) betonar att både en bedömning av hur adekvat ångestreaktionen är i en specifik kontext och 
funktionen av det beteende som utförs, är av betydelse för att kunna differentiera säkerhetsbeteenden 
från adekvat coping. Vid säkerhetsbeteenden är ångestreaktionen på det befarade hotet överdriven 
eller så föreligger inte alls något hot till skillnad från vid coping då ångestreaktionen är förknippad 
med reella krav eller hot för individen i fråga, som han/hon försöker hantera. Funktionen av 
säkerhetsbeteendet är att förebygga den befarade händelsen som det ofta är osannolikt alls ska 
inträffa samt att undvika att känna vissa känslor. Säkerhetsbeteendet kan också vara ett vanemässigt 
utfört beteende.  
 
Vidmakthållandefaktorer 
Teorier om kognitivt (Ehlers & Clark, 2000) och emotionellt (Foa, Chrestman & Gilboa-
Schechtman, 2009; Foa & Rothbaum,1998) processande vid PTSD lyfter fram hur undvikande 
förhindrar processande av traumat och bidrar till uppkomst och vidmakthållande av PTSD. I teorin 
för emotionell bearbetning (emotional processing theory) vid ångestsyndrom redogör Foa och 
medarbetare (2009) för hur man tänker sig en kognitiv struktur kopplad till rädsla, en s.k. ”fear 
structure” som utgör en mall i vårt minne för hur vi tolkar, reagerar och aktiverar oss vid fara i syfte 
att agera effektivt. Vid ångestsyndrom är de så kallade fear structure patologiska och karaktäriseras 
då av att stimulus associeras med varandra på ett sätt som inte korrekt avspeglar den objektiva 
verkligheten. En mängd ofarliga stimuli kopplas felaktigt ihop med det upplevda hotet och leder till 
undvikandebeteenden eller fysiologiska reaktioner. Dessa reaktioner är ofta överdrivna och 
lättväckta och hindrar adekvat beteende i vardagen. Vid PTSD är en väldig stor mängd stimuli 
felaktigt ihopkopplade med upplevd fara vilket tänks förklara den upplevelse många med PTSD har 
att ”världen är mycket farlig”.  
 
Enligt denna emotionella bearbetningsteori (Foa et al., 2009), tänker man sig att utveckling av PTSD 
sker p.g.a. att den naturliga emotionella bearbetningen av en traumatiska upplevelse hindras. Detta 
sker till följd av ett massivt undvikande av tankar, känslor, minnen och beteenden/situationer som 
förknippas med traumat. Undvikandet innebär att personen inte via sitt dagliga leverne och i 
umgänge med närstående inte konfronteras med och delar upplevelser från traumat vilket annars 
skulle leda till den naturliga exponering för traumaminnen och leda till korrigering av den för PTSD 
typiska tankarna att ”världen är farlig och jag är inkompetent”, dvs det emotionella processandet får 
inte möjlighet att komma tillstånd. 
 
Ehlers och Clark (2001) lyfter i sin kognitiva modell för PTSD fram hur uppfattningen om traumat 
och dess konsekvenser som ett allvarligt pågående hot bidrar till vidmakthållande av problematiken. 
Framförallt menar de att en omfattande negativ bedömning av traumat och dess konsekvenser samt 
bristande bearbetning och integrering i episodiskt minne av traumat bidrar till upplevelsen av ett 
allvarligt pågående hot. Försök att kontrollera detta upplevda hot i form av beteendestrategier och 
kognitivt processande vilka karaktäriseras av olika sorters undvikande, bidrar till vidmakthållande av 
PTSD.  
 
I båda de teoretiska modellerna föreslås alltså behandlingsinterventioner vars syfte är att bryta 
undvikandet av traumaminnen för att få till en emotionell och kognitiv bearbetning och återskapa en 
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p.g.a. undvikandet begränsad beteenderepertoar (Ehlers, Clark, Hackmann,  McManus & Fennell, 
2005; Foa, Chrestman & Gilboa-Schechtman,2009; Foa & Rothbaum 1998). 
 
Svårigheter vid klinisk tillämpning av evidensbaserad behandling 
Traumafokuserad KBT som utgår från emotionell bearbetningsteori enligt Foa m.fl. (2009) är den 
behandling som visat sig mest effektiv vid PTSD (Foa et al.,2005; Ponniah & Hollon, 2009; Taylor, 
Thordarson, Maxfield, Federoff, Lovell, & Ogrodniczuk, 2003) och bryter i hög grad de 
undvikandebeteenden som annars vidmakthåller problemen. Centrala komponenter i 
traumafokuserad KBT är psykoedukation om PTSD och exponering, imaginär och in-vivo 
exponering samt andningsträning och kognitiv omstrukturering (Foa,1998).  
 
Dock tillämpas inte behandlingen i så hög utsträckning i klinisk verksamhet (Becker, Zayfert & 
Anderson, 2004). Både klient- och terapeutvariabler kan inverka. Klientfaktorer som kan spela in är 
att patienten inte ser kopplingen mellan sitt dåliga mående och trauma han/hon gått igenom. 
Patienten kan också vara ovillig att konfronteras med minnen från traumat och den ökade mängd 
symtom som initialt kan upplevas under behandling (Becker & Zayfert, 2007). Brist på utbildning 
och praktisk träning i att utöva behandlingsmetoden är den mest centrala terapeutfaktorn till att 
exponeringsbehandling för PTSD inte används mer i klinisk verksamhet trots sin väldokumenterade 
goda effekt (Cahill, Hembree & Foa, 2006; Van Minnen, Hendriks & Olff, 2009). 
 
Ibland utgör exponering för trauma ett hinder pga att patienten är suicidal eller utövar 
självskadebeteenden av något slag (Becker & Zayfert, 2001). För att exponering ska fungera krävs 
att patienten har förmågan att diskriminera ångest från andra känsloreaktioner och kunna hålla fast 
vid och följa ångestreaktionen. Brister i förmåga till att reglera känslor och i förmågan att vara 
närvarande här och nu kan leda till att exponeringen inte får effekt.(Becker & Zayfert, 2001). 
 
Olika försök har gjorts att utveckla PTSD-behandling för att möta olika typer av komplicerade 
patientfall med multipel problematik eller där man stött på svårigheter att nå fram till patienter med 
sedvanlig traumafokuserad KBT. Acceptance and commitment therapy, ACT, har t. ex. visat sig vara 
en användbar behandlingsmetod vid PTSD framförallt på patienter som har mycket emotionellt 
undvikande och är kognitivt fusionerade och har ett kroniskt tillstånd (Walser & Hayes, 2006). En 
del försök att utveckla PTSD-behandling innebär integrering av olika behandlingar, som t ex 
integrering av DBT-interventioner i exponeringsbehandling (Becker & Zayfert, 2001) och en del 
utveckling av nya behandlingsmodeller (Najavits, 2002) riktat mot PTSD och samtidigt missbruk.  
 
Seeking Safety 
Seeking Safety (Najavits, 2002) är en behandlingsmanual med coping-strategier riktad till patienter 
med både PTSD och missbruk och utgör ett av de nämnda försöken att vidga behandlingsarsenalen 
vid multipel problematik och komplicerade fall där, sedvanlig traumafokuserad KBT varit svår att 
tillämpa. Lisa Najavits som utarbetat manualen utgår från en tre-stegs-teori för återhämtning från 
trauma (Herman, 1992), där första steget är säkerhet, det andra  att sörja/bearbeta och det tredje 
återuppbyggnad av sitt liv. Seeking Safety innefattar endast det första steget, säkerhet, enligt denna 
teori. Huvudbudskapet i behandlingen är att säkerhet är högsta prioritet (därav behandlingens namn: 
Seeking Safety d.v.s. uppnå säkerhet), vilket t. ex. innefattar att hålla sig drog- och alkoholfri (om 
man har alkoholproblem), att undvika självskadande beteenden och att etablera ett hälsosamt socialt 
nätverk och eftersträva hälsosamma relationer (Herman, 1992; Najavits, 2002). Till skillnad från 
emotionell bearbetningsteori och kognitiv teori enligt Ehlers och Clark (2001) som lyfter fram 
betydelsen av emotionell och kognitiv bearbetning som mekanismer för att återfå funktion så betonar 
Najavits utifrån Hermans teori (1992) att etablerande av säkerhet är primärt när någon har samtidigt 
missbruk och PTSD. Emotionell och kognitiv bearbetning av traumaminnen utgör därför inte en 
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adekvat behandlingsintervention enligt denna teori, då det skulle kunna leda till en försämring hos 
patienten. En kärna i behandlingen är att arbete hela tiden sker integrerat mellan behandling av PTSD 
och missbruk/beroende och patienterna tränas att se hur de bägge problemområdena påverkas 
ömsesidigt av varandra och hur arbete med ena problematiken kan stärka arbete med den andra 
(Najavits, 2002). Manualen består av 25 st. copingstrategier/teman som är antingen 
beteendeinriktande, kognitiva eller interpersonella. Alla copingstrategier/teman är fristående från 
varandra och kan väljas i vilken ordning man vill. Behandlingen är också utformad för att vara 
flexibel vad gäller hur många/vilka copingstrategier/teman man jobbar med, antal sessioner och om 
man väljer individuell behandling eller gruppformat. Behandlingen är tänkt att kunna kombineras 
med andra behandlingar (Najavits, 2002).  
 
Stöd för Seeking Safety  
Enligt American psychological association, APA, Divison 12 (APA, Division 12) har Seeking Safety 
starkt empiriskt stöd vid behandling av vuxna med samtidig PTSD och missbruk. Najavits, Gallop 
och Weiss (2006) visar i en randomiserad kontrollerad studie på tonårsflickor att Seeking Safety visar 
signifikant bättre resultat jämfört med sedvanlig behandling vad gäller missbruk och en del 
traumarelaterade symtom. Desai, Harpaz-Rotem, Najavits, & Rosenheck (2008) visade i en 
effectivness- studie på hemlösa kvinnliga veteraner att Seeking Safety jämfört med sedvanlig intensiv 
behandling ledde till signifikant minskade ptsd-symtom, framförallt hypervigilans och undvikande, 
och förbättrade graden av socialt stöd. I studien var behandlarna som utförde Seeking Safety 
interventionen casemanagementutbildad personal utan specifik kompetens i KBT eller annan 
psykoterapi. Hien, Jiang, Campbell, Miele, Brigham, Hansen, (2009) jämförde, i en randomiserad 
kontrollerad studie, Seeking Safety med ett utbildningsprogram i hälsa. Målgruppen var kvinnor vid 
ett nationellt center för drogmissbruk. Resultaten visade ingen fördel för Seeking Safety. Ungefär 
hälften av deltagarna i bägge behandlingsgrupperna uppnådde en signifikant minskning av mängd 
PTSD-symtom. I en randomiserad kontrollerad studie av Boden m.fl. (2012) prövades Seeking Safety 
på manliga krigsveteraner jämfört med sedvanlig behandling.  Minskat drogmissbruk skilde Seeking 
Safety signifikant från sedvanlig behandling. Likaså vad gäller behandlingsnärvaro, nöjdhet med 
behandlingen och tillgång till coping visade gruppen som fick Seeking Safety signifikant bättre 
resultat. Grupperna var jämnbördiga vad gäller minskade PTSD-symtom samt minskat 
alkoholmissbruk (Boden mfl, 2012). Lynch, Heath, Matthews och Cepeda (2012) visar i en 
effectivness-studie på internerade kvinnor med PTSD och missbruk att Seeking Safety jämfört med 
väntelistekontroll ledde till signifikant minskade PTSD-symtom och depressionssymtom samt ökad 
interpersonell kompetens och förmåga till coping. 
 
Behandlingen har främst prövats i sin fulla längd (Gatz, et al., 2007; Najavits, Gallop & Weiss 2006; 
Zlotnick,  Johnson,  & Najavits, 2009) där flertalet eller alla av manualens 25 teman täcks av, men 
har också prövats i förkortade varianter med goda resultat, där 10-12 sessioner och teman ingår 
(Ghee, Bolling & Johnson, 2009; Hien et al., 2009; Norman, Wilkins, Tapert, Lang & Najavits, 
2010) samt även som kombinationsbehandling med exponeringsbehandling (Najavits, Schmitz, 
Gotthardt & Weiss, 2005).  
 
Seeking Safety utgör således en basal behandlingsmetod riktad mot en komplex och vanlig 
problematik: PTSD och samtidig förekomst av missbruk/beroende. Behandlingen är tänkt att, via 
tillämpning av copingstrategier, ge en ökad förmåga att kontrollera PTSD-symtom och missbruk, 
träna förmågan att nå ut och använda sitt sociala nätverk och skapa fungerande relationer och därmed 
generellt nå ett stabilare fungerande i sin vardag (Najavits, 2002). Detta till skillnad från 
traumafokuserad KBT vars mest centrala intervention utgörs av exponering för traumaminnen och 
situationer kopplat till detta. Behandlingen Seeking Safety kräver till skillnad från traumafokuserad 
KBT inte någon gedigen psykoterapeutisk kompetens och erfarenhet för att utföras och har t ex 
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prövats med gott resultat av personal med casemanagement-utbildning (Desai et al., 2008). När 
Seeking Safety prövats empiriskt i behandling av PTSD och samtidigt förekomst av 
missbruk/beroende har man, utöver minskade PTSD-symtom och minskat missbruk, funnit resultat 
som minskade PTSD-relaterade undvikandebeteenden, ökad förmåga till coping och ökat socialt 
stöd. Dessa faktorer har enligt teori och forskning på PTSD visat sig centrala för utvecklandet och 
vidmakthållandet av PTSD (Barlow, 2002). Då Seeking Safety har sitt huvudsakliga fokus på 
tillägnandet av adekvata copingstrategier innefattande ökad förmåga att ta emot och etablera socialt 
stöd bedöms den som ett intressant behandlingsalternativ för patienter som initialt inte kan 
tillgodogöra sig exponeringsbehandling vid PTSD. Eftersom undvikandebeteenden utgör den mest 
centrala faktorn för vidmakthållande av PTSD är det intressant att studera om behandling med 
Seeking Safety har någon effekt på mängden undvikandebeteenden. Behandlingen har aldrig prövats 
empiriskt på någon patientgrupp med PTSD utan samtidig förekomst av missbruk. Manualens 
författare menar emellertid att den kan tillämpas och anpassas för personer som endast har den ena 
av diagnoserna PTSD kontra missbruk/beroende (Najavits, 2002) och man kan anta att 
behandlingsresultaten även då bör vara i linje med de från nämnda empiriska studier på personer som 
har bägge diagnoserna.  
 
Inom Järvapsykiatrin, Praktikertjänst Psykiatri, är PTSD, p.g.a. befolkningsunderlaget, vanligare 
förekommande än vid andra allmänpsykiatriska mottagningar i Stockholm. Enligt nationella 
riktlinjer för vård vid ångestsyndrom och depression (Socialstyrelsen, 2010) och Regionalt 
Vårdprogram för ångestsyndrom framtagna av Stockholms läns landsting (2011) , ska den 
psykiatriska vården inom Stockholms län erbjuda vård enligt evidens och beprövad erfarenhet.  
 
En klinisk erfarenhet inom personalgruppen är att det är svårt att motivera patienter till behandling 
som innefattar exponering för traumaminnen då patienten antingen inte förstår sambandet mellan 
tidigare trauma och nuvarande mående eller absolut inte kan tänka sig en behandling som tillfälligt 
ökar besvärande symtom. Likaså är det vanligt att man bedömer att patienten inte kan medverka i 
krävande exponering p.g.a. t ex instabilt fungerande emotionellt eller en väldigt instabil psykosocial 
situation. Många av dessa erbjuds utöver medicinering stödsamtal av personal med olika profession 
och som inte följer någon specifik behandlingsmodell och där av varierar dessa stödsamtal stort i 
innehåll vad patienten erbjuds. Behov finns således att vidga behandlingsarsenalen så att fler 
patienter kan erbjudas mer riktad behandling för problematik typisk vid PTSD och därmed 
förhoppningsvis nå ökad funktionsnivå. Ett förlängt mål är att, om möjligt, fler patienter kan bli 
tillgängliga/mottagliga för den evidensbaserade psykoterapi som visat bäst effekt vid PTSD om de 
erbjuds ett mer kvalificerat stöd riktat mot deras specifika problematik initialt. 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att pröva om behandling med Seeking Safety för patienter med 
PTSD som ej bedömts mottagliga för eller själva tackat nej till exponeringsbehandling, kan ge en 
ökad funktionsnivå genom minskat undvikande av traumarelaterade stimuli, samt öka villigheten hos 
patienten för exponeringsbehandling efter genomgången behandling Seeking Safety.  
 
Hypoteser 
Behandling med Seeking Safety, 12 sessioner under 6 veckor, kommer att minska mängden 
traumarelaterade undvikanden hos patienter med PTSD-diagnos som inte bedömts mottagliga/villiga 
att direkt påbörja traumafokuserad KBT. 
 
Behandling med Seeking Safety, 12 sessioner under 6 veckor, kommer att öka villigheten inför 
traumafokuserad KBT. 
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
4 patienter deltog i studien. Ytterligare 2 patienter bedömdes inför studien varav den första tackade 
nej till att delta och den andra exkluderades p.g.a. psykotiska symtom. Patienterna var mellan 18 och 
65 år och sökte själva eller remitterades till de allmänpsykiatriska mottagningarna Järvapsykiatrin 
Spånga/Kista inom Praktikertjänst Psykiatri AB med konstaterad eller misstänkt PTSD.  Komorbida 
diagnoser så som depression eller andra ångestsyndrom utgjorde inget hinder för deltagande i studien 
men centralt var att PTSD bedömts som huvuddiagnos. Exklusionskriterier var suicidalitet, 
psykossjukdom, missbruksdiagnos, behov av slutenvård och behov av tolk. 
 
Patienterna bedömdes initialt av författaren för fastställande av diagnos PTSD. MINI (M.I.N.I.; 
Sheehan, et al.,1998). användes som strukturerad intervju för fastställande av diagnos samt eventuell 
förekomst av förekommande komorbida diagnoser samt för bedömning av suicidalitet och missbruk. 
I den inledande bedömningen intervjuades även patienten utifrån lämplighet och intresse att delta i 
traumafokuserad KBT där författaren täckte av följande variabler (utöver ev suicidalitet el psykos 
vilket täckts av i MINI): förekomst av kontinuerligt, allvarligt självskadebeteende, förekomst av 
utåtagerande våldsamt beteende, förekomst av pågående trauma (t ex misshandel i hemmet) samt om 
patienter sa ja (visade villighet) eller nej till att delta i traumafokuserad KBT vilket bedömdes med 
en 5-gradig Likertskala (se bilaga 1). Om patienten bedömdes olämplig för traumafokuserad KBT 
enligt ovan nämnda punkter eller själv sa nej, fick patienten muntlig och skriftlig information om 
möjlighet att delta i behandlingsstudien och fick lämna skriftligt samtycke till att delta (se bilaga 2). 
 
Tabell 1. Demografiska data för deltagarna i studien. 
 
Klient    Kön/ålder   Civilstånd/         Typ av trauma/           Komorbida              Tidigare    Aktuell 
nr        Utbildnings-      tidpunkt för senaste    diagnoser                  behandlings-   medicinering 

       bakgrund/         trauma                                                   försök  
       Socialt stöd 

      
 

1. Kvinna/       Skild/         Övergrepp               Depressioner,            Behandlingshem      T Sertalin,50mg x1 
57 år          grundskola/         och bortlämnad        f.d. alkohol-              missbruks-        

        En syster             som barn.                 missbruk,                  behandling 
                                                            Förlust av barn         f.d. ätstörning 
          Fys. misshandel 
          Våldtäkt/ 
          10 år sedan 

 
2. Kvinna/      Gift, 3 barn/        Överfall i arbetet/        Depression                 Inget                    T Sertralin 50mg x1 

37 år          grundskola/         3 månader  sedan                                                                        T Atarax 25mg,1 tn 
                               Make + barn                                                                                                                                 
                                                                                                             

3. Kvinna/     Ogift/                   Sett upprepad               Depression                Inget                    Ingen                                                                                                                     
36 år        gymnasieutbild/     misshandel i                agorafobi 

                             Mamma, syskon     familjen/ 
                      vänner                    15 år sedan 

 
4. Man/         Gift, 2 barn/           Krigstrauma,               Depression           Krisstöd,                  T Propavan 25 mg + 

42år     högskoleutbildn/    tortyr /20år  sedan                                   Traumabearbetning  T Atarax 25 mg t.n.  
               Familj + kollegor                                                                    Medicinering.            Avbryts efter 2v 
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Design 
Single Case studie med 4 patienter med multipel baslinjemätning över beteenden 
(undvikandebeteenden) hos respektive individ. Förmätning av frekvens PTSD- och 
depressionssymtom samt funktionsnivå och villighet för exponering. Baslinjemätning över 
undvikandebeteenden vid minst 3 mätpunkter med intervallet 2ggr/v. Därefter behandling med 
Seeking Safety, 2ggr/v, 60 min session, under 6 Veckor. Eftermätning med samma mått som vid 
förmätning. 
 
I en single case experimentell studie så utforskas eventuell effekt av behandling genom att göra 
jämförelser inom en enskild individ istället för mellan grupper. Med utgångspunkt från en 
baslinjemätning som anger frekvens av valt problembeteende och även utgör en prediktion av 
beteendets förekomst om ingen intervention sätts in, studerar man sedan skillnad i frekvens av 
beteendet genom kontinuerlig mätning och granskar hur snabbt frekvensen av beteendet minskar 
eller ökar efter insatt intervention (Kazdin, 2010).  
 
Bourette och Pietras (2012) beskriver fem karaktäristika för data som kontrollerar för utvärdering av 
beteendeförändring från baslinje till interventionsfas. Det första är förändring i nivå, d.v.s. 
förändringen i respons vid skifte från baslinje till interventionsfas. En stor förändring i nivå pekar på 
en styrka i den oberoende variabeln om data ligger kvar på den nya nivån resten av 
interventionsfasen. Latens i förändringen, d.v.s. hur snabbt förändringen sker är det andra 
karaktäristika. Om förändringen kommer snabbt så talar det för att den experimentella 
manipulationen ger verklig effekt på beteendet. Förändring i medelvärde är den tredje variabeln av 
betydelse vid visuell analys av data, där en större förändring talar mer för att den oberoende 
variabeln förklarar effekten. Överlappning mellan faser är den fjärde variabeln som kan göra att data 
snarare blir svårare att analysera p.g.a. bristande skillnader i medelvärde mellan faser. Det femte 
kriteriet enligt Boruette och Pietras (2012) är trend, d.v.s. en riktning i data som går upp eller ner. Ju 
större trendskillnad mellan faser desto säkrare kan man bedöma att förändringen i medelvärde i 
interventionsfasen inte utgör en fortsatt trend från baslinjen. Kazdin (2010) pekar på att designen har 
fördelar vid frågeställningar som rör utvärdering av behandling och utgör en god möjlighet att 
studera något experimentellt med endast ett fåtal individer då användning av stora grupper av 
individer som vid sedvanlig experimentell gruppjämförelse inte alltid är genomförbart. 
 
Vid multipel baslinjedesign (MBD-design) över olika beteenden utvärderas förändring över flera 
baslinjer i ett antal utvalda beteenden hos varje deltagande individ. Fördelen med denna design är 
dels att de interventioner som sätts in kan fortgå och inte behöver plockas bort som vid en ABA-
design samt att flera behandlingar kan ges parallellt till de klienter som ingår i studien och ingen 
behöver vänta en längre tid på att få del av behandlings-interventioner (Kazdin, 2010), som vid en 
MBD-design över olika patienter. Bourette och Pietras (2012) betonar att det är av vikt att den 
visuella analysen visar ett upprepat mönster i samtliga baslinjer som ingår i studien, vad gäller ovan 
nämnda kriterier för förändring mellan baslinje och interventionsfas. Detta för att kunna dra 
slutsatser om den oberoende variabeln är den som skapar förändring i den beroende variabeln och 
inte någon ovidkommande yttre faktor. 
 
Material  
Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju, Svensk version 6.0.0, DSM-IV (M.I.N.I.; Sheehan, et 
al.,1998). Strukturerad intervju för de vanligast förekommande psykiatriska störningarna enligt Axel 
1 i enlighet med DSM-IV och ICD-10. Kan administreras på kort tid då den utgörs av ja och nej-
frågor och har visat acceptabel validitet och reliabilitet (Sheehan, et al., 1998).  
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Registrering av undvikandebeteenden: Registreringsblankett i form av ett veckoschema för daglig 
registrering av respektive deltagares specifika undvikandebeteenden (se bilaga 3-6) under 
baslinjemätning samt pågående behandling. Utformad av författaren specifikt för denna studie.  
 
Villighet att delta i exponeringsbehandling för PTSD: 5-gradig-likertskala, absolut nej, tveksam, 
absolut ja (se bilaga 1). Skalan utformades specifikt för denna studie av författaren 
 
PTSD Symtom Scale Selfreport version (PSS-S; Foa, Riggs, Dancu & Rothbaum, 1993) ett 
självskattningsformulär omfattande 17 frågor som följer diagnoskriterierna för PTSD enligt DSM-
IV. Mäter frekvens av symtom  på en fyrgradig skala och svårighetsgrad av symtom på en femgradig 
skala hos personer med en redan känd traumahistoria. En intern konsistens på .91, Cronbach´s alfa, 
uppmättes av Foa mfl (1993). Test-retestreliabiliteten för hela skalan var.74 och den samtidiga 
validiteten var god (Foa et.al.,1993).  
 
PTSD Symtom Scale Interview version (PSS-I; Foa, Riggs, Dancu & Rothbaum, 1993) är en 
semistrukturerad intervju med 17 frågor där bedömning görs på en 4-gradig skala kring förekomst av 
och svårighetsgrad på PTSD-symtom enligt diagnoskriterierna för DSM-IV. En intern konsistens, på 
.85, Cronbach´s alfa, uppmättes av Foa mfl (1993). Skalan har visat god interbedömarreliabilitet med 
diagnostisk sensitivitet på .88 och specificitet .96 (Barlow, 2002). Test-retestreliabilitet mätt över en 
månad var .80 och samtidig validitet var god (Foa et.al.,1993).  
 
The Patient Health Questionnaire (PHQ-9; Cameron,  Crawford, Lawton & Reid , 2008) ett 
självskattningsformulär med 9 frågor som mäter frekvens av depressionssymtom på en femgradig 
skala enligt DSM-IV. Intern konsistens före och efter behandling var .83 respektive .92, Cronbach´s 
alfa. Har visat god validitet (Cameron et.al., 2008). 
 
Sheehan Disability Scale (SDS; Leon, Shear, Portera & Klerman, 1992) ett självskattningsinstrument 
som mäter funktionsnivå i personens vardag på en 10-gradig skala på tre olika variabler: arbete, 
socialt liv/fritidsaktiviteter, familjeliv/hemsysslor. Test-retestreliabilitet var mellan .56 och .83. Har 
visat god validitet (Leon et.al.,1992). 
 
 
Procedur 
Förmätning av PTSD-symtom, depressionssymtom samt funktionsnivå i vardagen genomfördes med 
PSSI  och PSS-SR (PSSI och PSS-SR; Foa, Riggs, Dancu & Rothbaum, 1993) PHQ-9  (PHQ-9; 
Cameron,  Crawford, Lawton & Reid , 2008) och SDS (SDS; Leon, Shear, Portera & Klerman, 1992) 
av författaren, som också var behandlande psykolog. 3-4 dagligen förekommande 
undvikandebeteenden relaterade till PTSD, valdes ut av respektive patient tillsammans med 
författaren. Baslinjemätning introducerades i samband med detta med daglig registrering på 
registreringsblad (se bilaga 3-6),av samtliga utvalda undvikandebeteenden. Patienten fick välja vilket 
undvikandebeteende de i första hand ville arbeta med att minska. När baslinjemätningen för första 
undvikandebeteendet legat stabil över 3 mätpunkter (2ggr/v) startade behandlingen med Seeking 
Safety.  
 
Behandling Seeking Safety-manualen. 
Behandlingen med Seeking safety utfördes av författaren enligt manualens instruktioner och riktlinjer 
och innefattade 7 st av i manualen 25 möjliga copingstrategier, sk teman (se bilaga 7). Dessa sju 
teman gavs i samma ordning till samtliga klienter i studien.  
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Syftet med Seeking Safety  är att lära patienter säkra hanteringssätt att  hantera PTSD-symtom, bryta 
självskadande beteende och ev. missbruk/beroende och etablera tillförlitliga sociala relationer 
(Najavits, 2002).  
 
De copingstrategier/teman som ingick i studien var: 
PTSD: att ta tillbaka makten : Psykoedukation om PTSD samt träning att ha en medkännande 
hållning med sig själv att man har PTSD-symtomen i motsats till en dömande hållning gentemot sig 
själv. 
Att distansera sig från känslomässig smärta (Grounding): Träning i att intensivt fokusera på den 
yttre omgivningen här och nu/kognitiv distraktion/tänka på en trygg plats/person/aktivt påminna sig 
att det är minnen som plågar en; att det inte händer här och nu. Syftet med övningarna är att kunna få 
en sund distans till intensiva PTSD-symtom och kunna stanna kvar i vardagliga situationer och agera 
säkert. 
Att be om hjälp: Träning i att identifiera och övervinna kognitiva och känslomässiga hinder från att 
be om hjälp i syfte att återhämta sig och öka tilliten till omgivningen. 
Att ta väl hand om sig själv: Att identifiera och aktivt börja träna att ta hand om sin egen hälsa 
inklusive basal egenvård i syfte att bryta självnegligerande och självdestruktivt beteende mot sig 
själv. 
Åtagande: träning i att göra åtaganden kring viktiga delmål på vägen mot återhämtning från PTSD i 
syfte att öka självkänsla och nå en mer fungerande vardag. 
Att få andra att ge stöd i din återhämtning: att kunna informera sitt nätverk om hur de kan vara till 
stöd och ge information till nätverket om PTSD och vilken hjälp som är respektive inte är hjälpsam 
för den som drabbats. Syfte att bryta isolering från omgivning och stärka självförtroende att det inte 
är den enskildes fel att ha drabbats samt öka tilliten till omgivningen. 
Att handskas med triggers: att lära sig identifiera och hantera triggers till potentiellt riskfyllda 
situationer i syfte att minska risken för återfall i problembeteenden eller att riskera nya trauman. 
 
De copingstrategier/teman som valts ut ur manualen av författaren var dels hämtade bland de 
copingstrategier/teman som manualens författare, Liza Najavits (2002) ser som de mest centrala. Om 
man väljer att bedriva en kortare behandling med Seeking Safety  rekommenderar hon att man väljer, 
en eller flera av dessa teman (kursivt markerade i bilaga 7). Vidare fokuserades på beteendeinriktade 
samt interpersonella strategier, då de bedömdes ha bäst effekt vad gäller att minska 
undvikandebeteenden samt öka förmågan att ta emot socialt stöd, faktorer som enligt teori och 
empiri visat sig centrala för vidmakthållandet av PTSD (Kean & Barlow, 2002; King et al.,1999).  
 
Genomförandet av behandlingen följde manualens instruktioner om grundläggande struktur och  
arbetsmetoder samt förhållningssätt hos terapeuten. Varje session hade följande struktur:  

 Inledning/Check-in: syfte att ta reda på hur det gått för patienten sedan föregående gång. 
Patienten fick besvara följande frågor: Hur mår du?, Vilka bra hanteringssätt har du använt?, 
Har du använt något riskfyllt beteende?, Har du gjort ditt åtagande?, Har du kontaktat någon 
stödresurs i samhället?. 

  Citat: syfte att väcka klientens intresse för dagens ämne. Patienten ombads läsa citatet högt 
och fick frågan: Vad är det centrala budskapet med det här citatet? Därefter gjordes en 
koppling från budskapet till dagens tema (exempel på citat: bilaga 8). 

 Dagens tema kopplas till klientens liv i syfte att få en för patienten meningsfull koppling till 
hans/hennes egna erfarenheter. Terapeuten gav förslag på hur patienten kunde jobba med 
dagens tema i sessionen, t ex rollspel eller gå igenom i detalj hur man kan göra nästa gång 
samma problem uppstår. 
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  Avslutning/check-out: Syfte att stärka patientens framsteg och ge terapeuten feedback. 
Patienten bestämmer ett åtagande till nästa session och får tala om vad som varit hjälpsamt i 
sessionen. 

 Centrala förhållningssätt hos terapeuten: patienten ska prata mest under sessionen. 
Terapeuten uppmärksammar patientens starka sidor, vad han/hon klarat bra och förväntar sig 
att han/hon försöker sitt bästa. 

 .  
När det första undvikandebeteendet minskat markant i frekvens (Bourette & Piettas, 2012; Kazdin, 
2010) till ett förbestämt kriterievärde (Engel, 2012) (som bestämdes till en 50% minskning från 
initialvärde) och legat stabilt över 3 mätpunkter skiftades fokus till nästa utvalda 
undvikandebeteende varpå proceduren upprepades. Efter avslutad behandling gjordes eftermätning 
med samma instrument som inledningsvis.   
 
Databearbetning 
Utvärdering av mängd undvikandebeteenden under baslinjemätning och under behandlingsfas via 
visuell analys för respektive klient. Jämförelse av skattningar av PTSD-symtom, depressionssymtom 
samt livskvalitetmått och villighet till exponeringsbehandling före och efter behandling för 
respektive individ.   
 

Resultat 
 
Av de fyra patienter som ingick i studien fullföljde 3 st. behandlingen i sin helhet. Patient 3 valde att 
hoppa av behandlingen p.g.a. svårigheter att komma till sessionerna till följd av sin arbetssituation. 
Ytterligare två patienter bedömdes i syfte att ersätta bortfallet varav en uteblev innan bedömningen 
var fullföljd och en exkluderades p.g.a. behov av tolk. Nedan redovisas visuell analys av mängd 
undvikandebeteenden per vecka under baslinjemätning samt under behandlingsperioden för 
respektive klient samt för respektive undvikandebeteende (fig 1-4). I tabell 2 redovisas antal 
sessioner, behandlingsveckor, genomgångna copingstrategier/teman samt antal utmanade 
undvikandebeteenden för var och en av patienterna. Beskrivning av resultaten, eventuella 
ändringar/tillägg i behandling och struktur samt patientens följsamhet med behandlingen redovisas i 
text nedan för respektive patient.  
 
 
Tabell 2. Mängd behandling samt utsträckning i tid för respektive patient. 
 
 
    Patient             Antal            Antal                              Antal                  Antal  
                          sessioner        behandlingsveckor           genomgångna       utmanade 
                                                                                    teman                  undvikanden 
 

1                   12/12                 10                                 7/7                       3/4 
 
2                   10/12                 12                                 6/7                       3/4 
  
3                     4/12                  3                                  3/7                       1/3 
 
4                   12/12                  6                                  5/7                       1/3 
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Patient 1 
Antal undvikandebeteenden per vecka under baslinjemätning och behandling kan ses i figur 1. De 
undvikandebeteenden patienten valde ut att arbeta med samt registreringsblad som användes för 
daglig registrering kan ses i bilaga 3. Samtliga undvikanden förekom initialt dagligen och hade stor 
inverkan på patientens möjligheter att leva ett fungerande liv. Hon kunde inledningsvis inte sova i 
sitt sovrum och var rädd för att röra sig ute framförallt när det var mörkt ute.  
 
Visuell analys (figur 1) visar att samtliga undvikandebeteenden låg stabila över tre mätpunkter före 
behandlingsinterventionen och efter insatt behandlingsintervention för undvikandebeteende 1 
minskade frekvensen snabbt av detta beteende till hälften eller mer, enligt förvalt kriterium. Baslinjer 
för undvikandebeteende 2 och 3 var oförändrade när intervention sattes in för undvikandebeteende 1. 
Detta mönster med oförändrad baslinje i samtliga beteenden utom de där intervention satts in 
upprepades vid samtliga 3 undvikandebeteenden som ingick i behandlingen. Inget 
undvikandebeteende minskade före insatt intervention.  
 
Baslinjemätning och behandling följde det planerade upplägget med 2 sessioner /v bortsett från 
vecka 4 och 5 samt 2 veckors juluppehåll. En komplettering av de sessioner som föll bort gjordes 
varpå behandlingstiden förlängdes. Patienten startade under baslinjemätning medicinering med 
tablett Sertralin mot depression. Full behandlingseffekt av medicineringen bedömdes av behandlande 
läkare föreligga under v 4-5. 
 
Patientens följsamhet med behandlingen var  huvudsakligen hög. Hon skötte kontinuerligt 
registreringar av undvikande, var aktiv i sessionerna, gjorde samtliga åtaganden mellan sessionerna 
där genomgångna strategier tillämpades på utvalt undvikandebeteende. Hon  använde sig i hög 
utsträckning av de arbetsblad som utförs skriftligt och som är en del av patientmaterialet i manualen.  
Efter att ha följt instruktionerna för behandlingsstudien avseende undvikandebeteende 1 och 2 så 
började patienten på eget initiativ snabbt träna på undvikandebeteende 3 trots att baslinjemätning 
över tre mätpunkter ej fullföljts. Detta gjorde hon pga att hon upptäckte att undvikandebeteende 2 
(undvika att ha med plånbok osv) påverkades av undvikandebeteende 3 (undvika att ha någon bakom 
sig vid promenad). Under vecka 10 blev patienten förföljd av en man i sitt bostadsområde varpå hon 
oftare undvek att gå ut vilket avspeglas i diagram för visuell analys beteende 2+3.  
 
Totalpoäng för patientens självskattningar samt intervju (PSSI) före och efter behandling kan ses i 
tabell 3. Samtliga värden var lägre efter behandling vilket visar på minskade ptsd-symtom och 
depressionsymtom och ökad funktionsnivå. Graden av villighet för exponering var något högre efter 
behandling. Patienten kände sig efter genomgången behandling mer fungerande i vardagen, var aktiv 
i sitt hem, sov i sin säng på natten, kunde gå ute med plånbok m.m. och ha folk bakom sig. Hon hade 
en plan för hur hon skulle träna på sitt fjärde undvikande, att vara ute när det är mörkt och hade  bett 
om hjälp av närstående för detta syfte. Hon uttryckte också önskemål om  att bearbeta en del av de 
trauman hon varit med om i fortsatt behandling. 
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Figur 1. Visuell analys: Antal undvikandebeteenden per vecka för patient 1, beteende 1-3. 
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Patient 2 
Antal undvikandebeteenden per vecka under baslinjemätning och behandling kan ses i figur 2. De 
undvikandebeteenden patienten valde ut att jobba med samt registreringsblad som användes för 
daglig registrering kan ses i bilaga 4. Samtliga undvikanden förekom dagligen och hade stor 
inverkan på patientens möjligheter att leva ett fungerande liv. Vid behandlingens start var patienten 
mycket rädd för att vara ensam hemma och röra sig runt i bostaden. Hon kunde inte laga mat själv i 
köket eller duscha om hon var ensam i badrummet. Hon vågade inte heller gå ut själv. 
 
Den visuella analysen över patientens undvikandebeteenden under baslinjemätning och 
behandlingsintervention (figur 2) visar att det skedde en relativt snabb och betydande förändring i 
frekvens av undvikandebeteende enligt förvalt kriterium. Denna betydande minskning höll sig 
emellertid inte stabil under resten av behandlingsinterventionen. Vad gäller undvikandebeteende nr 2 
och 3 så skedde en viss minskning av dessa beteenden innan behandlingsintervention för 
undvikandebeteende 1 startat. För undvikandebeteende 2 så skedde en generalisering efter insättning 
av behandling för undvikandebeteende 1 så att undvikandebeteende 2 minskade till strax mindre än 
hälften innan behandlingsinterventionen för detta beteende sattes in. Därefter minskade beteendet så 
betydande och snabbt efter att behandlingen satts in. Denna minskning var dock inte stabil under 
resterande behandling utan ökade på nytt. Även vad gäller undvikandebeteende 3 så sågs en 
generalisering av effekt under baslinjemätningen, där beteendet minskade något tillfälligtvis, när 
behandling sattes in för undvikandebeteende 1. Undvikandebeteende 3 låg på en hög nivå under hela 
behandlingsinterventionen. P.g.a. bristande stabilitet vad gäller den minskade frekvensen av 
undvikandebeteende 2 så sattes inte behandlingsinterventionen in mot undvikandebeteende nr 3.  
 
Under baslinjemätning samt under de första två behandlingsveckorna, deltog patienten 2ggr/v som 
planerat. From v 3 ändrades behandlingsupplägget till sessioner 1ggr/v då patienten inte vågade resa 
själv till mottagningen och bara kunde ordna skjuts 1ggr/v. I vecka 5 fick patienten veta att personen 
som överfallit henne (som bor några hundra meter från patientens bostad) var inlagd på sjukhus 
(vilket varade 5 veckor framåt, dvs v 5-10). Patienten blev i början av behandlingen insatt på 
medicinering mot sömnproblem och depression. Depressionsbehandlingen bedömes, av behandlande 
läkare, nå full effekt vecka 7-8. Patienten lämnade återbud vid 5 tillfällen p.g.a. akutbesök för sin 
somatiska hälsa samt akut och omfattande tandvård som av tandläkare bedömdes vara delvis 
stressrelaterad problematik (bet ihop käkarna kraftigt nattetid).  
 
Patienten var delvis följsam till behandlingen. Hon registrerade kontinuerligt. Hon var aktiv i att ta 
del av samtliga behandlingsteman vi  gick igenom och jobbade framförallt kontinuerligt med två 
copingstrategier under behandlingen: att ha medkänsla med sig själv att man har PTSD-symtom samt 
grounding. Att göra registreringar upplevde hon stärkande då hon då såg vad hon faktiskt gjort. 
Patienten var inte följsam kring att använda copingstrategier mot ett undvikandebeteende i taget utan 
tränade ofta parallellt på flera undvikandebeteenden samtidigt.  
 
Totalpoäng för patientens självskattningar samt intervju (PSSI) före och efter behandling kan ses i 
tabell 3. Poäng för samtliga självskattningar samt intervju låg i princip oförändrade bortsett från SDS 
där en skattad höjd funktionsnivå sågs på variabeln arbetsförmåga (från 10 till 6 där 10 motsvarar 
väldigt mycket försämrad arbetsförmåga). Patientens villighet till exponeringsbehandling var 
oförändrad. Vid behandlingsstudiens avslut hade patienten återupptagit att kontinuerligt jobba med 
att bryta undvikandebeteenden med hjälp av de strategier hon lärt i behandlingen. Hon var redo att 
börja planera för arbetsrehabilitering.  
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Figur 2. Visuell analys: Antal undvikandebeteenden per vecka för patient 2, beteende 1-3. 
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Patient 3. 
Antal undvikandebeteenden per vecka under baslinjemätning och behandling kan ses i figur 3. De 
undvikandebeteenden patienten valde ut att jobba med samt registreringsblad som användes för 
daglig registrering kan ses i bilaga 5. Samtliga undvikanden förekom dagligen och inverkade 
negativt på hennes fungerande och välmående i vardagen. Hon avbröt behandlingen vecka 5. Visuell 
analys (figur 3) av frekvens undvikandebeteenden under baslinjen samt behandling visar ingen 
betydande förändring i frekvens undvikandebeteenden. Totalpoäng för patientens självskattningar 
samt intervju (PSSI) före behandling kan ses i tabell 3. 
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Figur 3. Visuell analys: Antal undvikandebeteenden per vecka för patient 3, beteende 1-3 
 
 
Patient 4. 
Antal undvikandebeteenden per vecka under baslinjemätning och behandling kan ses i figur 4. De 
undvikandebeteenden patienten valde ut att jobba med samt registreringsblad som användes för 
daglig registrering kan ses i bilaga 6. Samtliga undvikanden förekom dagligen och hade stor 
inverkan på patientens möjligheter att leva ett fungerande liv. Patientens strategi nu och sedan 20 år 
bakåt var att hantera PTSD-symtom som skrämde honom genom att ständigt hålla sig sysselsatt och 
aktiv. Han klarade bara att sitta still ca 10-15 minuter. Detta resulterade i att han blev både fysiskt 
och psykiskt utsliten och hade svårt att längre orka utföra sitt arbete. Han var ständigt på sin vakt, 
undvek sociala sammankomster och var ständigt rädd att glömma och göra fel på arbetet. Patienten 
följde behandlings-upplägget som planerat vad gäller antal sessioner och frekvens per vecka( tabell 
2). Patienten var när baslinjemätningen startade insatt på medicinering för sina sömnproblem som 
han valde att avbryta efter 2 veckor. 
 
Visuell analys för frekvens undvikandebeteenden under baslinjemätning samt 
behandlingsintervention (figur 4) visar att samtliga beteenden låg stabila under baslinjemätning. En 
viss minskning kunde ses i undvikandebeteende 1 efter insatt behandlingsintervention men 
minskningen var inte betydande enligt förvalt kriterie, d.v.s. en minskning till hälften uppnåddes inte 
under behandlingens gång.  
 
Följsamheten till behandlingen var god. Han engagerade sig i samtliga sessioner och copingstrategier 
som gicks igenom och tränade tillämpning gentemot utvalt undvikandebeteende så som 
överenskommet. Han berättade utifrån konkreta exempel som blev trovärdiga att flera av strategierna 
redan var sådant han använda för att hantera PTSD-symtom. När patienten genomgått 2/3 av den 
planerade behandlingen med Seeking Safety och fortsatt hade samma höga frekvens av undvikande 
av tankar och fysilogiska reaktioner vilket innebar ett stort lidande för honom, gjorde u.t. 
tillsammans med patienten en funktionell analys enligt sedvanlig KBT för att öka förståelsen hos 
patienten för hur vidmakthållandet av patientens intensiva ptsd-symtom såg ut. Då patienten i hög 
grad var fusionerad med upplevelsen att symtomen styrde honom och hans enda lösningsförsök var 
fortsatt undvikande introducerade u.t. interventioner utifrån ACT med övning i defusion och 
acceptans (Walser & Hayes, 2006) som ett komplement till Seeking Safety-behandlingen. Detta 
skedde from session 8, vecka 6.  Övningarna i defusion och acceptans var något helt nytt för 
patienten som han aldrig prövat tidigare. Patienten fick också, i enlighet med manualen för Seeking 



20	  
	  

Safety, inspelade ljudfiler med övningar i Grounding för att underlätta träningen mellan sessionerna. 
Patienten lyssnade aldrig på dessa ljudfiler mellan sessionerna p.g.a.tekniska problem.  
 
Totalpoäng för patientens självskattningar samt intervju (PSSI) före och efter behandling kan ses i 
tabell 3. Samtliga värden ligger oförändrade. Efter behandlingen hade patienten fortsatt en hög grad 
av undvikande av traumarelateradetankar och fysiologiska symtom men ville fortsätta arbeta med 
defusion och acceptans. 
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Figur 4. Visuell analys: Antal undvikandebeteenden per vecka för klient 4, beteende 1-3. 
Att bryta undvikandebeteende 1 operationaliserades som att sitta mer än 20 min. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3. Totalpoäng på skattningsskalor: före och efter behandling för patient 1-4. 
 
 
Patient          PSS-S                 PSSI               PHQ-9               SDS                   Villighet 

                                                                                                                              Exponering 
                     Före     Efter        Före      Efter   Före    Efter     Före    Efter         Före       Efter 
   
 1                   39         15            35         15      20         4           27        11           3           4 
 
 2                   42         41            46         44      19         19         28         22          3           3 
 
 3                   43         x              39          x        21         x           25         x            3          x 
 
 4                   48        48            45          45       24       25           26         26           2         1 
 
 
 
Notera: PSS-S= PTSD Symtom Scale Selfreport version; PSSI=PTSD Symtom Scale Interview 
version; PHQ-9= The Patient Health Questionaire; SDS= Sheehan Disability Scale. 
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Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka om behandling med Seeking Safety hos patienter med PTSD 
kan leda till ökad funktionsnivå och mindre grad av undvikande av traumarelaterade stimuli samt öka 
villigheten till exponeringsbehandling. Resultaten visar att endast en av de 3 patienter som fullföljde 
behandlingen, patient 1, har uppnått en klart minskad mängd undvikanden av traumarelaterade 
stimuli, en ökad funktionsnivå samt vill delta i exponeringsbehandling.  
 
Resultatdiskussion 
Visst stöd ges för hypotes 1, att Seeking Safety kan minska mängden traumarelaterat undvikande i 
patient 1:s resultat. I den visuella analysen för patient 1 ses en överenstämmelse med samtliga 
kriterier som är viktiga att uppfylla för att kunna dra slutsatser om data i multipel baslinjedesign 
(Bourette & Pietras, 2012; Kazdin, 2010), nivåförändring, latens för förändring, medelvärdesskillnad 
mellan faserna, överlappning mellan faserna och trend, d.v.s. en betydande, snabb förändring mellan 
faserna som inte är överlappande och som går i en viss riktning. Likaså för- och eftermätningarna går 
i linje med hypotesen för patient 1. Resultaten för patient 2 ger inte stöd för hypotes 1 p.g.a. att 
baslinjerna inte är stabila samt att patienten generaliserar copingstrategier hon lärt sig på samtliga 
undvikandebeteenden. Den minskning i undvikandebeteenden som i viss mån framkommer i patient 
2:s resultat, överenstämmer till skillnad från patient 1:s resultat, inte med en minskning i totalpoäng 
vid för- och eftermätning av PTSD-symtom, depression och funktionsnivå. Troligen är detta en följd 
av att förändringen i undvikandebeteenden hos patient 2 inte är stabil som den var ho patient 1, samt 
troligen påverkad av yttre faktorer varför ett utslag i de bredare måtten i för- och efter mätning inte är 
att vänta. Resultat för patient 3 ger inte belägg för hypotes 1 då hon hoppar av behandlingen. Inte 
heller resultaten för patient 4 kan belägga hypotes 1 då för lite förändring sker i undvikandebeteende 
nr 1 (undvikande av tankar och fysiska reaktioner kopplat till trauma).  
 
Visst stöd ges för hypotes 2 i patient 1:s resultat, som skattar ökad villighet att delta i 
exponeringsbehandling för trauma och ber om att få gå vidare med denna typ av intervention efter 
avslutad Seeking Safety-behandling. Inget belägg ges för hypotes 2 i resultaten för patient 2-4, då 
patient 2 och 4 fortsatt skattar ovillighet för exponering och patient 3 hoppar av behandlingen.  
 
Det går inte att säkerställa att de resultat som visar viss grad av minskat undvikande av 
traumarelaterade stimuli och ökad funktionsnivå är en följd av behandlingsinterventionerna med 
Seeking Safety. Både patient 1 och 2 blev vid behandlingens inledning insatta på antidepressiv 
medicinering varför resultaten måste bedömas utifrån denna kombination av två behandlingar. 
Inklusionskriterie i form av stabil medicinering borde förelegat för att undvika detta.  
 
Patient 2:s resultat måste också beaktas utifrån en mycket trolig extern variabel som inverkat 
betydande på hennes förmåga att tillgodogöra sig behandlingen. Det faktum att personen som 
överfallit henne bodde bara några hundra meter ifrån hennes bostad medförde att hon var rädd att på 
nytt bli överfallen (hon hörde ofta personen skrika nattetid). Under den period som förövaren befann 
sig på sjukhus, v 5 t.o.m. v.10 ses en positiv trend i den visuella analysen för undvikandebeteende 1 
och 2 som gradvis minskade till en betydande låg nivå varpå de ökade markant när hon v 11 fick veta 
att personen ifråga på nytt bodde hemma.  
 
Likaså måste generellt beaktas vid bedömning av resultaten att besvarandet av 
självskattningsformulär kan ha påverkats av att patienten vet om att de deltar i en studie samt att 
författaren utförde behandlingar samt insamlandet av alla data själv.  
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Metoddiskussion 
Valet av metod, en multipel baslinjemätning över flera beteenden inom respektive individ bedömdes 
initialt som ett adekvat val av metod, för att undgå att patienter med ett stort lidande får vänta lång 
tid på att få starta behandling vilket kan bli följden vid MBD över olika patienter, eller att insatta 
interventioner plockas bort som vid en ABA-design. Vald design bedöms tillämpbar vad gäller 
patient 1 då förändring i beroende variabeln skedde endast när interventionen sattes in och ingen 
generalisering skedde. För patient 2 och 3 ges inte stöd för vald design då designen inte går att 
upprätthålla p.g.a. instabil baslinje samt generaliseringseffekt. Patient 2 generaliserar 
interventionerna till flera undvikande-beteenden. Även vad gäller patient 4 ges stöd för vald design 
då baslinjerna ligger stabila bortsett från den mindre minskning som ses i undvikandebeteende 1 mot 
vilka interventionerna riktas.  
 
Med hänsyn till framkomna resultat som pekar mot viss tveksamhet kring detta val av design så kan 
man ifrågasätta lämpligheten av detta metodval. Behandlingsinterventionerna i Seeking Safety i form 
av copingstrategier har till sitt innehåll i linje med hela manualens utformning och tänkta 
tillämpning, ett syfte att utgöra en generaliserande effekt på många olika beteenden. Nock et al., 
(2007) pekar på att en generaliserande effekt på de interventioner man sätter in ofta är kliniskt 
eftersträvansvärt men i ett forskningssammanhang kan vara ett dilemma vid tillämpningen av en 
MBD-design då resultatet kan bli svårt att utvärdera vilket gör designen mindre lämplig vid denna 
typ av interventioner (Nock, Michel & Photos, 2007). Single case studier är fortfarande sällsynt vid 
behandlings-utvärderingar. Det är jämförelser mellan grupper som utgör det vanligaste metodval. En 
stor fördel med en single case studie är att den möjliggör utvärdering av behandling med endast ett 
fåtal patienter. Dock är en lärdom från denna studie att det inte är tillämpbart med MBD-design över 
beteenden när behandlingen som ska utvärderas har en så generaliserande effekt i sig. 
 
Med andra resurser än vad som rymdes inom ramen för denna studie inom sedvanlig psykiatrisk 
öppenvård, så skulle en jämförande studie på gruppnivå kunna genomföras där Seeking Safety 
jämförs mot sedvanlig behandling i form av glesa stödsamtal och medicinering. 
 
 
Resultat jämfört med tidigare forskning. 
Det är svårt att göra direkta jämförelser med tidigare forskning på Seeking Safety då 
behandlingstudier som tidigare genomförts haft den målgrupp som manualen ursprungligen riktar sig 
mot d.v.s. patienter med samtidig PTSD och missbruk (Najavits, 2002). Den uteblivna minskningen 
av undvikanden under behandlingsfasen hos patient 2 och 4 i denna studie bör också beaktas utifrån 
den relativt korta behandlingsperioden om 6-12 veckor. Men tidigare studier med en  
behandlingsperiod kring 12 veckor har visat goda resultat (Ghee et al.,2009 ; Hien et al., 2009 ; 
Norman et al., 2010). Utvärderingsmåttet, kontinuerligt mätt frekvens av undvikanden av 
traumarelaterade stimuli, har inte använts i tidigare studier (Boden et al., 2012; Hien et al., 2009; 
Lynch et al., 2012; Najavits et al., 2006). Desai mfl (2008) rapporterar dock om minskad mängd 
traumarelaterat undvikande via mätning av delskalan för undvikande i skattningskalan Posttraumatic 
Check List (PCL) vilket är i linje med resultaten för patient 1 i denna studie. Likaså den minskade 
frekvens PTSD-symtom och depressionssymtom samt ökade funktionsnivå som framkommer vid 
jämförelse av för- och eftermätning av resultaten för patient 1 är i linje med vad tidigare studier visat 
(Desai et al., 2008; Lynch et al., 2012; Najavits et al., 2006).  
 
En brist i denna studie är att det saknas utfallsmått för mängd använd copingstrategier före och efter 
behandling, något som Boden m.fl. (2012) och Lynch m.fl. (2012) har med som utfallsmått i sina 
studier. Lynch mfl  (2012) har också med ett mått på frekvens av i interpersonella problem och Desai 
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m.fl. (2008) mäter tillgång till socialt stöd via skattning på en skala över 9 typer av kategorier för 
relationer där deltagarna i studien fick ange hur nära de kände sig personer i respektive kategori. 
Detta skulle ha varit ett viktigt komplement i denna studie för att få ett utfallsmått på variabler som 
är central i behandlingen Seeking Safety och som enligt teori och tidigare forskning har betydelse för 
utvecklandet och vidmakthållandet av PTSD(Keane & Barlow, 2002; King et al.,1999). 
 
Resultat i förhållande till teori 
Hermans teori (1992) om vikten av att uppnå säkerhet och stabilitet som ett första behandlingsmål 
innan man går vidare med traumabearbetning/exponering får stöd via patient 1:s resultat. Hon kände 
sig initialt mycket dysfunktionell och rädd i många vardagliga situationer och hade inga verktyg att 
hantera dessa, vilket ändrades i positiv riktning under behandlingens gång. Från att ha initialt ställt 
sig negativ till exponeringsbehandling uttryckte hon efter behandlingen önskemål om att bearbeta 
trauma då hon kände sig redo för det (från 3, tveksam till 4, ja på villighetsskalan). 
 
Avsaknad av behandlingsframgång hos patient 4 kan kanske förstås utifrån en koppling till Ehlers 
och Clarks teori (2000) om negativa tankar om traumat och dess konsekvenser samt Foa och 
Rothbaums teori (1998) om emotionellt processande vid trauma och hur en mängd ofarliga stimuli 
sammanlänkas med upplevd fara och leder till undvikande eller lättväckta starka fysiologiska 
reaktioner vilket innebär ett hinder för att fungera i vardagen. Patient 4 uppvisade ett fusionerat 
tillstånd med tankar om att vara helt styrd av sina traumasymtom och uppfattade de fysiologiska 
symtomen som mycket hotfulla. Likaså kan tidigare forskningsresultat om svårigheter att 
tillgodogöra sig exponeringsbehandling för en del patienter p.g.a. svårigheter att särskilja och 
fokusera på ångestkomponenten under behandlingen (Becker & Zayfert, 2001) vara en hypotes att 
förstå patient 4:as både tidigare erfarenhet av att ha prövat exponeringsbehandling i form av 
återberättande av traumaminnen och upplevda svårigheter i behandlingen i denna studie. Både i 
tidigare och nu genomförda behandling så har hans svårigheter att kunna handskas med sina 
känslomässiga och fysiologiska reaktioner utgjort ett hinder för honom att kunna tillgodogöra sig 
behandlingen. Likaså tidigare forskning om kronisk utveckling av PTSD (Marshall et al., 2006) 
kännetecknande av bland annat förhöjd alarmberedskap kan ge en hypotes om bristfälliga resultat 
hos patient 4. 
 
Att i en framtida studie pröva Seeking Safety för samma målgrupp men under en längre 
behandlingsperiod, kanske med manualens teman i sin helhet, skulle vara intressant för att se om 
svårigheter typ dem som framkom hos patienterna i denna studie kanske avhjälpts via strategier från 
manualen, t ex kognitiva, som de nu ej fick tillgång till p.g.a. den avgränsning i valda teman som 
gjorts av författaren 
 
Trots avsaknaden av tydliga resultat till stöd för Seeking Safety vid behandling av PTSD i denna 
studie, så framkommer från patienternas rapporterade reaktioner och upplevelser av att jobba med 
patientmaterialet; att de känner igen sig i beskrivningar av problematiken och får en bekräftelse på 
att de vare sig är konstiga som känner som de gör eller är ensamma om att uppleva vad de upplever. 
Citaten som är en central del av patientmaterialet hade en stark positiv inverkan på patienterna att 
ingjuta hopp och väcka vilja att kämpa vidare med sina svårigheter.  
 
Likaså var det genomgående hos alla tre patienter som fullföljde behandlingen att de uttryckte att det 
var hjälpsamt att ta del av de teman som handlade om att be om hjälp och ta stöd av andra i sin 
återhämtning, vilket de också omsatte praktiskt via övningar och åtaganden under behandlingen. 
Samtliga kunde väl beskriva betydelsen av socialt stöd i återhämtningsprocessen och hur avsaknad 
av detta utgjort ett hinder. Detta är i linje med vad King m.f.l.(1999) fann i sin studie.  
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Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie en svag tendens i riktning med studiens 
hypoteser, att Seeking Safety kan minska mängden traumarelaterat undvikande  och öka beredskapen 
att delta i traumafokuserad behandling. Utifrån Kean och Barlows (2002) teori om att socialt stöd 
och tillgång till adekvat coping har betydelse för utveckling av PTSD bör Seeking Safety, som 
innehåller betoning på båda dessa komponenter, prövas i en mer kontrollerad gruppjämförelsestudie. 
Manualens väl genomtänkta och pedagogiska upplägg och betoning på flexibel användning samt 
utan krav på att utövaren har gedigen psykoterapeutisk kompetens gör den intressant att pröva vidare 
i fortsatta studier för att förhoppningsvis kunna nå fram med behandling till fler patienter som lider 
av PTSD och som inte kunnat tillgodogöra sig eller vill pröva sedvanlig evidensbaserad behandling i 
form av exponering.  
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Bilaga 1 
 
 

 

 

Datum_____________ 

 

Namn______________ 

 

 

Grad av villighet till exponeringsbehandling enligt KBT för trauma                   

 

Absolut nej                         Tveksam               Absolut ja 

1__________________2_________________3________________4_______________5 
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Bilaga 2 

 

Information om behandlingsstudie hösten 2012  

Du har möjlighet att delta i en behandling som heter Seeking Safety. Seeking Safety är en kbt-behandling som 
tagits fram av Lisa Najatvitz, Ph D, professor i psykiatri vid Harvard Medical School i USA. Behandlingen 
som använts sedan 1993 består av att lära sig coping-strategier för att hantera symtom vanliga vid PTSD och 
missbruk.  

Inom ramen för psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet kommer 
behandlingen Seeking Safety att prövas i ett uppsatsarbete för att ta reda på om Seeking Safety är en lika bra 
behandling för personer som har drabbats av posttraumatiskt stressyndrom men som inte har problem med 
samtidigt missbruk. Förhoppningen är att genomgången behandling ska öka livskvaliteten och 
funktionsförmågan hos personer som drabbats av PTSD och kanske också öka möjligheten för att kunna ta 
emot andra behandlingsinsatser om det finns behov av det.  

Om du väljer att delta i behandlingen så innebär det att du före, under och efter behandlingen får fylla i 
frågeformulär som är till för att utvärdera hur behandlingen fungerar. Alla uppgifter om dig som deltar är 
konfidentiella. Du kan när som helst välja att hoppa av studien.  

Om du önskar mer information om behandlingen eller studien så vänligen prata med/ring undertecknad 
psykolog. 

Om du väljer att tacka ja till att delta i studien vänligen skriv din namnteckning nedan.  

Med vänliga hälsningar 

 

Åsa Löfvenhaft, Leg psykolog  
Järvapsykiatrin Spånga, 08-123 38 446. 
 
 
Jag tackar jag till att delta i studien: ort och datum______________________________ 
 
 
Namnunderskrift_____________________________Namnförtydligande___________________  
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Bilaga 3 
Registreringsblankett för patient 1 
 
 
Registrering av sådant jag undviker                                 V____ 

 

 
 
 
 
 
 
F=förmiddag 
E=eftermiddag 
K= kväll 
N= natt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undvikande- 
beteenden 

Måndag 
F E  K  N 

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Undviker 
jobbiga tankar 
genom att ligga 
vid tv:n i soffan 
 

                            

Undviker att ha 
med mobil, leg, 
bankomatkort 
när går ut 

       

Undviker att ha 
folk bakom sig 
när ute och går 
 

       

Undviker att 
vara ute när det 
är mörkt 
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Bilaga 4 

Registreringsblankett för patient 2 
                 

Registrering av sådant jag undviker                                 V____ 

Undvikande- 
beteenden 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Undviker att gå 
ut själv i 
bostadsområdet 
 

       

Undviker att 
vara ensam 
hemma eller 
sitter bara vid 
tv:n när jag är 
ensam hemma 
 

       

Undviker att 
vara ensam i 
köket när jag 
lagar mat 
 

       

Undviker att 
vara ensam i 
badrummet när 
jag duschar 
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Bilaga 5 
Registreringsblankett för patient 3 
 
                    

 

Registrering av sådant jag undviker                                 V____ 

Undvikande- 
beteenden 

Måndag 
F E K N 

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Undviker tankar/känslor 
genom att sova 
(dagtid/kvällstid) 
 

                            

Undviker tankar/känslor 
genom att: Chatta 
 

                            

Undviker tankar genom 
att: Tröstäta 
 
 

                            

Undviker förväntningar 
från andra, att vara 
social/ta på sig ansvar, 
genom att: Säga nej till 
kontakt/träffar/uppgifter 

       

 

F= förmiddag 
E=eftermiddag 
K= kväll 
N=natt 
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Bilaga 6 
Registreringsblankett för patient 4 
 
                                                 

 Registrering av undvikanden                                 V____ 

Undvikande- 

beteenden 

Måndag 

F    E  K 

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Är ständigt i 
rörelse: gör 
saker/ går för 
att undvika 
jobbiga tankar 
och kroppsliga 
reaktioner. 

                     

Avbryter sociala 
sammankomster 
eller försöker 
komma undan 
frågor/ samtals-
ämnen (för att 
undvika jobbiga 
tankar och 
kroppsliga 
reaktioner) 

       

Undviker att ha 
någon bakom 
sig när ute och 
går. 

       

 

Undvikandebeteende 1=  Stannar upp/ sitter: max 10-15 minuter eller kortare. 

F=förmiddag 
E= eftermiddag 
K=kväll 
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Bilaga 7 
Lista över copingstrategier/teman som ingår i Seeking Safety    beskrivning    Typ av intervention 
Introduktion till behandlingen/ case management                                  Kombination 
Säkerhet                                       Att välja säkra hanteringssätt i svåra situationer            Kombination 
 
PTSD: att ta tillbaka makten       Psykoedukation om PTSD                                                           Kognitiv 
 
Att distansera sig från känslomässig smärta (grounding)                                        Beteende 
                                                              Uppnå kontroll och agera säkert genom fokus utåt och här och nu 
 
När drogerna/alkoholen kontrollerar dig      Psykoedukation om missbruk och beroende                Kognitiv 
 
Att be om hjälp                    Överkomma kognitiva/emotinella hinder att be andra om hjälp          Interpersonell 
 
Att ta väl hand om sig själv       Egenvård                                        Beteende 
 
Medkänsla          Ha med känsla med sig själv                                       Kognitiv 
 
Röda och gröna flaggor         Identifiera tecken på fara och säkerhet                                       Beteende 
 
Ärlighet                              Vara ärlig mot sig själv och andra                               Interpersonell
                     
Att tänka i sundare banor      Träna tankesätt som stödjer återhämtning                                         Kognitiv 
    
Att integrera det splittrade jaget      Ambivalens inför återhämtning och                                      Kognitiv 
                   egna sätt att vara och fungera 
Åtagande  Träning i att göra åtaganden kring delmål på väg mot återhämtning                 Beteende 
 
Att skapa innebörd               Antaganden om PTSD och missbruk och hur de påverkar en                  Kognitiv 
 
Stödresurser i samhället Stöd att söka hjälp i samhället                                 Interpersonell 
 
Att sätta gränser i relationer       Träning att säga ja och nej i relationer                                Interpersonell
    
Upptäckt      Utforska och lära av erfarenheter                                    Kognitiv 
 
Att få andra att ge stöd till din återhämtning   Lära omgivningen vilket stöd som behövs    Interpersonell
    
Att handskas med trigger    Bli medveten om vad som triggar potentiellt farliga beteenden                   Beteende 
 
Att respektera sin tid             Träning i tidsplanering/schema                                                        Beteende 
 
Sunda relationer                     Utforska sunda/osunda tankar kring relationer                             Interpersonell 
 
Självbekräftelse                     Att hitta säkra sätt att koppla av och roa sig                                       Beteende 
 
Läkande från ilska       Hitta konstruktiva sätt att hantera ilska                                Interpersonell 
 
Spelet om livsval                   Repetition av behandlingen                                                       Kombination 
Avslutning                          Utvärdering och vidmakthållande                                 Kombination 
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Bilaga 8 
 

Exempel på Citat från Seeking Safety-manualen 
 
 

 
 
 
 

Åtagande 
 
 
 
 

Citat 
 
 
 
 

”Ge aldrig, aldrig, aldrig, 
aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, 

aldrig upp!” 
 
 

Efter ett tal av Winston Churchill 
(engelsk premiärminister på 1900-talet) 


