
Ny forskning: Skreddersydd
terapi hjelper de sykeste
Cecilie hadde vært psykiatrisk pasient i 12 år da hun endelig fikk den
behandlingen som hjalp henne. > Det var time på time med samtaleterapi som
skulle til. Uten det hadde jeg ikke blitt frisk, tror Cecilie.

Av THERESE RIDAR
I dag 09056

Anoreksi, personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon. Cecilie Eriksen
(44) fra Kristiansand hadde alt sammen. Hun har blitt tvangsmatet med
sonde på sykehus, vært ut og inn av ulike psykiatriske institusjoner, blitt
sterkt medisinert og fått elektrosjokkbehandling.

Det startet med at hun som 15-åring begynte å føle seg mindre og mindre
verdt. For å straffe seg selv, sluttet hun å spise. Cecilie har drevet med
selvskading og har hatt mange selvmordsforsøk, men ingen i psykiatrien så
ut til å kunne hjelpe. Før hun fikk tilbud om et langvarig, skreddersydd
opplegg med psykoterapi.

– Å gå i dybden på det som lå bak problemene viste seg å være løsningen,
sier Cecilie.

– Gjentagende terping fra meg og terapeuten min, Andreas, gjorde at jeg
kom i kontakt med følelsene mine, som hadde forsvunnet helt. Jeg trengte
lang tid med behandling, men det gjorde at jeg ble frisk, forteller hun.

I dag har Cecilie et godt liv med mann, to barn og fast jobb i 50 prosent
stilling.

Ny norsk forskning
En omfattende, norsk studie om psykoterapi bekrefter at mange har
samme erfaring som Cecilie:

Pasientene med de alvorligste psykiske lidelsene har mest nytte av
tilrettelagt terapi, og virkningen er langvarig.

– Individuelt tilpasset samtaleterapi viser seg å ha langt mer effektive
resultater på lang sikt enn bruk av medisiner, sier Magnus Nordmo ved
Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, som er førsteforfatter på
studien.

– Flertallet av pasientene i vårt utvalg opplevde at deres psykiske plager og
relasjonelle vansker ble betydelig redusert, og få opplevde en negativ
utvikling når terapien var ferdig. Mange færre enn etter vanlig
korttidsterapi, sier han.

Om studien

Behandlingsopplegget koster mer og tar lengre tid enn det som er vanlig
ved norske poliklinikker, og hva pakkeforløpet til regjeringen legger opp
til, men det vil være lønnsomt for samfunnet å ta det mer i bruk, mener
forskerne bak studien. De minner om kostnadene ved å holde pasientene i
«stabilt sideleie» et helt liv med medisiner og inn og ut av forskjellige
korttidsbehandlingsopplegg.

2 ÅR0 Cecilie Eriksen hjemme i Kristiansand med ny trehjulsykkel.

– Studien er unik fordi den har gått over så lang tid og fordi den også tar for
seg de sykeste. Tidligere studier har i stor grad blitt gjennomført på
amerikanske collegestudenter med lettere psykiske plager, og da viser
resultatene gjerne at korte behandlingsløp gir god effekt, forklarer
Nordmo.

Han forklarer at studien viser at en skreddersydd terapiform virker godt på
tvers av ulike alvorlighetsgrader, men de som er lengst nede beveger seg
mest fra et bunnivå, ergo de får størst utbytte av behandlingen.

– Flertallet av pasientene i studien ble helt friske, uavhengig av hvilken
psykiske lidelse de har. Vi ser at når pasient og terapeut kan planlegge
lengden og intensiteten på behandlingen sammen, opplever flere positive
forbedringer, sier Nordmo.

En «forferdelig» person
– Før jeg møtte Andreas virket det som det var anoreksien i seg selv som
ble tatt tak i, uten å gå dypt nok inn i årsaken til sykdommen, sier Cecilie
Eriksen.

Ved en tilfeldighet møtte hun psykologspesialist Andreas Aamodt. Han
hadde lært om affektbevissthetsmodellen gjennom professor Jon T.
Monsen, som selv har vært med å utvikle denne terapimetoden.

– I starten var Cecilie ekstremt lukket. Hun visste ikke selv hva hun hadde
behov for, og var redd for å være til bry, og å avsløre hvor «forferdelig
person» hun trodde hun var, forteller Andreas Aamodt.

De startet behandlingen med et affetkbevissthetsintervju, der Cecilie blant
annet ble spurt om hvordan det var for henne å oppleve – og vise–at hun
var lei seg.

– Der hadde hun lavest mulig score. Hun gjorde altså alt for ikke å vise for
omverdenen at hun er lei seg. Da er det logisk at tidligere behandlere
kanskje ikke hadde forstått henne så godt. Hun prøvde hele tiden å ta seg
sammen og smilte, også til behandlere, forklarer Andreas.

Tilpasset behandling
Sammen lagde de tilpasset behandlingsopplegg for henne, som bygde
henne sakte, men sikkert opp.

– Jeg opplevde at han genuint brydde seg om hvordan jeg hadde det og
viste et ønske om at jeg skulle få det bedre. Det var viktig for min bedring,
sier Cecilie.

Da de gikk i dybden, ble det klart for Cecilie at mye av årsaken til
problemene var at hun i barndommen var utsatt for emosjonell
omsorgssvikt med langvarige påkjenninger og psykisk mishandling av en
omsorgsperson utenfor familien. Det viste seg at Cecilie var ekstremt
underernært på medfølelse, forståelse, støtte og oppmuntring i det som var
vondt og vanskelig for henne.

Å finne igjen følelsene
– Jeg forsto til slutt at det ikke var min skyld. Med opplegget til Andreas
fikk jeg tid til å bli trygg, og turte å stole på et annet menneske fordi jeg
etter hvert merket at han brydde seg om meg. Men det tok tid, siden jeg
hadde blitt enda mer lukket etter tidligere dårlige erfaringer med
behandling tok det nok enda lengre tid, sier Cecilie.

– Uten denne terapien hadde jeg sittet fast fortsatt. Jeg var så heldig å få en
fast plass på Solvang DPS i Kristiansand i ett år og oppfølging derfra,
sammen med tryggheten i et opplegg med Andreas hver uke, forteller hun.

Til sammen gikk hun i terapi hos Andreas i fire år.

– Vi terpet på det samme igjen og igjen. Jeg kom med alle argumentene
inni meg om hvor dum og slem jeg var, mens han hadde motargumentene.
Om og om igjen. Til slutt gikk det inn, sier Cecilie og ler.

– Ja, så enkelt kan det nesten forklares, bekrefter Andreas Aamodt.

– Det gjelder å finne tilbake til de følelsene som man har mistet kontakten
med. Og aller mest handler det om å forstå og håndtere egne og andres
følelser, ønsker og behov. Da kan man bygge opp selvfølelse og bli sosial
kompetent.

Det går bra med Cecilie nå. Etter å ha blitt uføretrygdet som 19-åring, har
hun nå jobbet fast i en 50 prosent stilling ved et læringssenter for
innvandrere i 12 år. Hun har familie og gode venner.

– Jeg var 30 år før jeg begynte å kjenne på følelsene mine. Jeg husker første
gang jeg merket at jeg hadde temperament, for eksempel. Etterpå tenkte
jeg «hva var det som skjedde nå?». Men så forsto jeg det, og sa til meg selv:
«Ja ja, det er sånn det er å være menneske».

Hun brukte i mange år all energi på å dekke over følelsene sine.

– Det er som å hage med flotte blomster. Hvis du aldri røsker opp i ugresset
under, så vil hagen til slutt være dekket av ugress, sier hun.

Kort eller lang
Diskusjonen om hva som er den mest effektive behandlingen av langvarig
og kortvarig terapi, har pågått lenge. Kortvarige terapier har i stor grad
erstattet langvarig psykoterapi i det offentlige psykiske helsevernet.

– Det var lenge en vedtatt sannhet innenfor forskningsmiljøene at
psykoterapi ikke virker for pasienter med alvorlige lidelser som
personlighetsforstyrrelser, men det var før man begynte å forske på det,
sier professor Jon T. Monsen.

Han mener denne studien viser at terapiprosessen ikke må avsluttes for
tidlig hvis man skal oppnå gode resultater.

– Pasienter med alvorlige lidelser vet nesten ikke selv hva de føler, derfor
er det viktig å gå inn på det underliggende i terapien.
Følelser aktiveres automatisk, de oppstår uten at vi selv bestemmer det. 

Han forklarer at det er en fellesfaktor i ulike former for psykiske lidelser at
den enkelte person ikke har god nok oppmerksomhet for, eller begreper
om hva de føler.

– De får en følelse av å tabbe seg ut fordi de ikke klarer å sortere følelsene,
og derfor klarer de heller ikke å vise eller fortelle andre tydelig
nok hvordan de har det. Vi vet at det er stappfullt av følelser der som må
sorteres, og det tar tid, sier Monsen.

> Ingen quick fix
– Det finnes ingen quick fix for psykisk helse, sier Ole André Solbakken,
som er førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Oslo og en av
forskerne bak studien om psykoterapi.

− Alle trenger tid til å bygge et tillitsforhold til terapeuten, især de med
tunge lidelser. Og pasientens interesser ivaretas bedre om man tar seg tid
til å gå dypere inn i materien, fremfor å sende menneskene mellom
forskjellige korttidssesjoner med ulike terapeuter, som de ikke klarer å
etablere en fortrolig relasjon til, sier han.
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SNAKKET SAMMEN I FIRE ÅR0 Cecilie Eriksen takker terapeuten Andreas Aamodt for at hun ble frisk.
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● «Norsk multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi», er et av
Nord-Europas største terapiforskningsprosjekter der fire forskergrupper har gått
sammen.

● Det omfatter åtte poliklinikker rundt om i landet og 89 terapeuter (både psykologer,
psykiatere og enkelte andre terapeuter) og 370 pasienter.

● Prosjektet har pågått i over 10 år og studiet er nå publisert i det vitenskapelige
tidsskriftet Frontiers in Psychiatry.

● Pasientene i studien har en mer alvorlig diagnose enn det som er vanlig i andre
studier. Halvparten av pasientene hadde personlighetsforstyrrelser med varierende
grad av symptomer. Pasienter med milde symptomer lå på rundt 20 timer terapi. De
med middels alvorlige lidelser på rundt 50 timer, og de aller dårligste trengte fra 100
W 200 timer. 72 prosent av pasientene hadde færre enn 50 timer med terapeut. De
fleste møtte terapeuten en til to ganger i uken.

● Ulike former for psykoterapi er representert i studien

Foto: Privat

TERAPEUTEN0 Andreas Aamodt er spesialist i klinisk psykologi. Foto: Privat

ELSKER TUR0 Cecilie setter nå stor pris på å være ute i naturen. Her fra Prekestolen i sommer. Foto:
Privat

PÅ TOPP0 Cecilie Eriksen på toppen av Galdhøpiggen i sommer. Foto: Privat

Foto: Privat
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