”Det var länge sedan du
pratade om gruppen.
Hur kan vi förstå det?”
Balint Karpati, Eva Sjölander & Fredrik Tysklind
Beroendecentrum Stockholms MBT-team

Agenda
Beroendecentrum i Stockholm
Beroende/missbruk
Borderline personlighetssyndrom
Mentalisering
Mentaliseringbaserad terapi (MBT)
Tillit och förmågan att lära sig av en psykoterapi
Att arbeta i team med med personer som både går individuellt och i grupp

Beroende och missbruk
Det ﬁnns underliggande kriterier i både DSM-IV och
DSM-V som kommer från grundläggande begrepp
såsom tolerans, abstinens, korstolerans, positiv
förstärkning och negativ förstärkning, kontrollförlust,
social påverkan, fortsatt användning trots kända
skadeverkningar. Sug har tillkommit som kriterier
DSM-V.

Gemensamma bakgrundsfaktorer
Genetisk komponent- tvillingstudier (T.ex. Bohman)
Uppväxtfaktorer, t.ex. anknytning
Sociala faktorer
Tillgång till drogen
Epigenetik? (Epigenetics of drug abuse: predisposition or response.)
Nielsen DA1, Utrankar A, Reyes JA, Simons DD, Kosten TR.)
https://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/inheritance/

Psykiatrisk samsjuklighet
Psykossjukdomar
Affektiva sjukdomar
Ångestsjukdomar
Personlighetssyndrom
Neuropsykiatriska sjukdomar (ADHD, AST)
Gastric bypass
Svagbegåvning
Preliminära data ur pågående studie vid Beroendecentrum Örebro
(n=262). Bland personer med missbruksproblematik, är andelen med
svagbegåvning klart högre (23%) än i allmänbefolkningen (14%)

Psykisk ohälsa / Missbruk
Ju allvarligare psykiatrisk problematik, desto större risk för att
utveckla missbruk/beroende. (Schizofreni samt bipolär sjukdom ca
50%, livstidsprevalens)
Ju mer omfattande missbruk/beroende desto högre förekomst av
psykiatrisk problematik.
Personer som missbrukar narkotika har i högre grad psykiatrisk
problematik än de som missbrukar alkohol.
Många psykiatriska diagnoser medför en kraftig förhöjd risk för
missbruk och beroendesjukdomar (t.ex. depression, PTSD,
ångestsyndrom och personlighetssyndrom.)

Två huvudmän för behandling av SUD
Behandling av missbruk - kommunen/socialtjänsten
Behandling
Myndighetsutövning
Behandling av medicinsk-psykiatrisk aspekter av missbruk landstinget/privata vårdgivare
Uppluckring pågår landstinget gör även gängse missbruksbehandling
Missbruksutredningen 2011
Vården når endast 1/5 av de som skulle behöva vården
Förslag: Landstinget ta över hela vårdansvaret, vana att arbeta med
evidens.

Beroendecentrum Stockholm
Landstingsdriven specialistvård, del av psykiatrin
Tre vårdnivåer:
Slutenvård (BAS, avd 8, 52, 54 St Göran, MU)
Öppenvård (ESLÖV, ESLÖV, AVSNZS, Metadon, MU)
Högspecialiserad öppenvård (EWA, Konsult 166, MIKA hälsa,
Elitidrott och Hälsa, Riddargatan 1, Rosenlunds
mödravårdsteam, Smärtteam, Sprutbyte, TUB)

Personlighetssyndrom
Varaktigt mönster med avseende på:
kognitioner (tankemönster, koncentration m m)
affekter (känslor och stämningsläge)
mellanmänskligt samspel (relationer)
impulskontroll
Oﬂexibelt
Kliniskt signiﬁkant lidande
Kan spåras till tidiga vuxenår (åtminstone)

Borderline personlighetssyndrom / EIPS
1.

Undvika verkliga eller fantiserade separationer.

2.

Intensiva, instabila mellanmänskliga relationer.

3.

Identitetsstörning.

4.

Impulsivitet.

5.

Upprepat suicidalt beteende.

6.

Känslomässig instabilitet.

7.

Kronisk tomhetskänsla.

8.

Inadekvat intensiv vrede.

9.

Övergående stressrelaterade paranoida symptom (dvs förföljesetankar,
misstänksamhet, overklighetskänslor)

En “vanlig” MBT-patient
Alkoholberoende
Borderline personlighetssyndrom
Osjälvständigt personlighetssyndrom
Paniksyndrom
GAD
PTSD
Hetsätning

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
Terapiform som har starkt forskningsstöd och är tillsammans med
DBT den mest beforskade terapin för Borderline
Personlighetssyndrom/EIPS. Metoden har också visat sig vara lovande
när det gäller behandling av antisocialt personlighetssyndrom.
MBT-teamet samarbetar och de olika delarna av terapin samverkar.

Vad är mentalisering?
Den mentala process genom vilken en individ tolkar
sina egna och andras handlingar som begripliga och
meningsfulla baserat på mentala tillstånd.

Peter
Fonagy

Anthony
Bateman
National Institute for Clinical Excellence (NICE)

Utredning för BPS*
Bedömning av mentaliseringsförmåga
Överlämning av diagnos*

Utredning
Introduktionskurs

Psykopedagogik

Behandling 18-36 mån

Krisplan
Fallformulering

Individualterapi 45 min/vecka
Gruppterapi 75-90 min/vecka
Vårdplanering var 3:e månad
Medicingenomgång + Beroendebehandling

känslomässigt ”svalt”
i terapirummet

känslomässigt ”hett”
i terapirummet

Uppföljning

Vid behov:
Telefonkontakt
Extra samtal
Inläggning
Sjukskrivning

Möjlighet till 4 uppföljande samtal

Nivå 1
Empatisk validering
– inkluderar uppmuntran, empati och validering

Nivå 2
Grundläggande mentalisering
– klarifiering, utforskande och utmaning

Nivå 3
Grundläggande mentalisering – affektidentifikation
och affektfokus

Nivå 4
Mentalisering av relationen

Gruppens struktur
En MBT-grupp:
är mellan 60-90 min
6 till 9 deltagare
halvöppna grupper
1-2 gruppterapeuter

Gruppens struktur
Sammanfattning
Runda
Avslutning

Klinisk verklighet
Komplexa patienter har ofta svårt med tillit. Till alla i
omvärlden. De har svårt att lära i den sociala
verkligheten.
Anknytningtrauma – förstör tillit. Har den förlorats en
gång verkar det leda till en inﬂexibel hållning till att
lära.

Otrygg anknytning
De med otrygg anknytning har en större tendens till att se på världen
utifrån stereotyper och baserar sina intryck från första intryck och har
svårt att ta in annan kunskap på ett tillfredsställande sätt.
Man försvarar kunskapsstrukturer även när de är felaktiga eller
vilseledande!
Förmågan att lära av andra och av sociala sammanhang, via
relationer verkar mindre effektiv hos personer vars anknytning är
otrygg.
När tilliten till andra går förlorad skapas en rigiditet hos personen.

Personlighetssyndrom
Personlighetssyndrom är en kommunikationsstörning?
Kronisk tillitsbrist begränsar möjligheten att internalisera tillgänglig
kunskap som någonting gott. Tillgänglig information kan inte
användas för att justera sitt sätt att vara.
Det är en relationell problematik
Misstro gentemot andra leder ofta till en känsla av att vara totalt
isolerad och ensam
Upplevelsen kan vara att de inte lyssnar när de i själva verket har
svårt att att tro på att det som sägs är sant och relevant för dem.

Personlighetssyndrom och psykoterapi
Har svårt att se ny information som relevant och har svårt att lära i
sociala sammanhang (partner, kliniker, lärare, medpatienter osv)
Patienter som upplevs ”svåra att nå” handlar oftast om misslyckad
kommunikation och ett misslyckande i läranderelationen.
Klinikers oförmåga att kommunicera med patienten orsakar ofta
frustration och en tendens att skuldbelägga patienten
Kliniker känner att patienten inte lyssnar, men verkligheten är att det
är svårt för patienten att överväga sanningshalten i vad som
förmedlas
Tre kommunikationssystem måste aktiveras för att nå framgång i en
psykoterapeutisk process med patienter som har BPS
(Bateman , A., & Fonagy, P. 2016)

1.

Att lära ut och lära av
Alla effektiva psykoterapier förmedlar en förståelse av personens
problem. Hur problemen kan förstås och hur man ska komma till
rätta med problemen. Detta gör att patienten känner sig sedd och
förstådd.
Förklaringsmodellen fungerar minskar patientens misstro gentemot
andra.
Om inte patienten “köper” förklaringsmodellen och inte känner sig
sedd av denna kommer psykoterapin troligtvis inte leda till en
förändring.
(Bateman , A., & Fonagy, P. 2016)

2. Återskapande av en robust mentaliseringsförmåga
I och med att patienten känner sig sedd lyssnar den till terapeuten.
Terapeuten visar hur den mentaliserar i relation till patienten, genom
att utgå från patientens perspektiv.
Viktigt att utgå från patientens subjektivitet. Detta sker i ett socialt
interpersonellt sammanhang. I en anknytningsrelation.
Att lära sig i och av terapin leder till en erfarenhet av att sociala
världen har något att lära.
(Bateman , A., & Fonagy, P. 2016)

3. Upprätthålla social inlärning
Genererar ny kunskap om sig själv och andra genom social inlärning
Erfarenheter från psykoterapin kan tillämpas i andra sammanhang.
Den terapeutiska relationen ger förutsättningar för att lära av andra
och bygga tillit i relationer utanför terapirummet.
Om patienten kan bygga tillit till omvärlden kan den också lära sig av
andras erfarenheter.
En terapi förmedlar inte bara kunskap utan tillit. Detta utvecklar
förmågan att lära av andra i den sociala verkligheten.
(Bateman , A., & Fonagy, P. 2016)

Målet med MBT
Att mentalisera är en förutsättning för att förstå andra men också för
att kunna lära av andra utifrån deras erfarenheter.
Att patienten kan bygga tillit till omvärlden. Lära sig av andras
kunskaper och generalisera utifrån detta.
Det viktigaste en terapeut förmedlar är inte kunskap utan tillit. Detta
utvecklar förmågan att lära av den sociala verkligheten

Att arbeta i team
Kliniker tycker olika om en patient
Kliniker har olika motöverföring
Patienten tycker om en kliniker men ogillar är likgiltig inför andra
Patienten generaliserar: "Du vet hur gruppterapeuterna är..."
Patienter som vill gå i individualterapi, men inte vill gå i grupp eller personer som
känner att de kan prata i gruppen men tycker individualterapin är svår

Att arbeta i team
Patienten berättar om vad som hände i gruppen på ett helt annat sätt än
återgivningen från gruppterapeuterna
Patientens problem som de har i vardagen kan övas på i grupp (t.ex. ta plats)
Sprida anknytningen i teamet (Någon annan ringer upp)
Mentalisering av andra i individualterapin berikas då patienten försöka förstå varför
en medpatient regerade på det ena eller andra sättet
Gruppterapeuten använder individualterapeuten för att försöka förstå en patients
reaktion: "Det såg ut som om Sara reagerade och blev arg på Kim. Men när jag frågade
om det hände något så kunde vi inte utforska det där och då. Kan inte släppa det, så
kan du kolla med Sara hur hon uppfattade situationen?!

Att arbeta i team
Patienten själv tar med sig saker från gruppen: "Jag märkte att jag inte påverkades av
när John sa att han ville ta livet av sig, medan de andra i gruppen grät."
Är individualterapeut för ﬂera patienter i samma grupp. Ett panorama av olika
subjektiva upplevelser av en och samma händelse.
För över ett ämne till gruppen: "Tror det kan vara intressant hur de i gruppen skulle
reagera på det du beskrivit. "

Sara
25 år gammal student, har ﬂera extrajobb bredvid studierna. Studerar till lärare.
Patient på BCS sedan ﬂera år tillbaka, har lidit av ett blandmissbruk.
Har god kontakt med sin mor. Turbulent uppväxt.
Söker terapi då hon har svårt att reglera känslor och ofta kan bli arg och brusa upp
snabbt. Har också svårt att ha nära relationer, känner ofta att hon tappar intresset
eller blir för upptagen av intresset, vill gärna kunna ha nära relationer i framtiden.

TACK!

