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Forord: 
 
Det er lite tid til systematisk evaluering i en travel arbeidshverdag. Den avtalefestede 
studiepermisjonen for spesialister har gitt meg tid og har gjort det mulig for meg å 
systematisere data og skrive en rapport. 
 
Jeg vil takke gode medarbeidere på Allmennpsykiatrisk avdeling for den gleden det har vært å 
samarbeide i en entusiastisk og positiv atmosfære. 
 
De seksuelt traumatiserte kvinnene og mennene og deres familier står ikke fram som en 
pressgruppe for å få bedre behandling siden skam og hemmeligholdelse er sterke drivkrefter i 
denne problematikken.  Det ligger mye kunnskap og erfaring i Allmennpsykiatrisk avdeling 
etter disse årene med tilegnelse av teoretisk kunnskap og erfaring med systematisk behandling 
av relasjonsskadede etter seksuelle overgrep. Fagfolkene som kjenner dynamikken i 
problematikken og har kunnskap om hva som hjelper får derfor et ansvar for å tale saken for 
denne gruppen traumatiserte. Å behandle seksuelt relasjonstraumatiserte blir lett en hjertesak 
siden vår erfaring er at behandlingen virker ved at den gir nye perspektiver og mot hos 
pasientene våre. Gruppebasert behandling gir en mening for denne gruppen pasienter. 
Gruppeinnleggelse i sykehus er en metode som passer vår landsdel og geografi. 
 
 
 
Bodø 10.12.2010 
 
 
 
Elin Solvang 
 
Sjefspsykolog/psykologspesialist 
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Evaluering av Allmennpsykiatrisk avdelings gruppebaserte behandlingsprogram for 
relasjonstraumatiserte kvinner og menn. 
 
Innledning: 
På de allmennpsykiatriske postene på Nordlandssykehuset har det gjennom tiden alltid vært 
behandlet pasienter med senskader etter seksuelle overgrep og omsorgsvikt. Det har vært gitt 
behandling ut fra ulike terapeutiske tilnærminger. For dem som kjenner avdelingens historie 
huskes mange enkeltpasienter som har fått god hjelp. 
 
I 2004/05 ble det fokusert på en spissing av kompetansen på Allmennpsykiatrisk avdeling. 
Det falt seg da naturlig å utvikle bedre tilbud til relasjonstraumatiserte  ettersom denne 
gruppen utgjorde en stor del av pasientpopulasjonen. Satsingen skjedde gjennom etablering av 
studiegruppe for de ansatte som var interesserte. Det ble holdt interne kurs og flere deltok 
etter hvert på eksterne kurs og langsgående utdanninger for å heve kompetansen på dette 
området. 
 
Våren 2006 ble pasienter tatt inn til forvern med tanke på deltakelse i et pilotprosjekt for 
relasjonstraumatiserte etter seksuelle overgrep i barndommen. Våren 2010 ble siste 
etterundersøkelse foretatt.  6 grupper var da sluttført i behandlingsprogrammet.  
 
August 2006 ble første gruppeinntak gjort. Erfaring med denne første gruppen, pilotgruppen, 
ble vurdert positivt av både deltagerne og behandlere og ble derfor videreført.  
 
Videreføring av tiltaket ble gjort kjent blant annet gjennom en brosjyre som ble publisert etter 
erfaring med to gruppeinntak. Denne ble blant annet sendt til de psykiatriske poliklinikkene i 
Nordland. 
 
I brosjyren står følgende: ”Vi har nå erfaring med faseinndelt behandlingsprogram for 
mennesker med alvorlige relasjonstraumer, og vil fortsatt tilby denne spesialiserte 
behandlingen.” 
Behandlingstilbudet var inspirert av nyere traumeteori og praktiske erfaringer fra Modum 
Bads Nervesanatorium hvor det også ble hentet veiledning fra. 
 
Tilbudet var tiltenkt personer over 25 år med erkjente relasjonstraumer forstått som seksuelle 
overgrep i barndom/ungdom utført av voksenperson i det nære nettverket.  Man antok at de 
som søker behandling har senskader i form av psykisk lidelse som er forverret av fysisk og 
/eller følelsesmessig forsømmelse, følelsesmessige og/eller fysiske overgrep i oppveksten. 
 
Rusmidler måtte være nedtrappet og selvdestruktiv adferd måtte være under kontroll før 
innleggelse. 
 
En samlet vurdering av funksjonsnivå og motivasjon for behandling etter forvern, samt de 
tidligere nevnte kriterier for relasjonstraume var grunnlaget for tilbud om behandling. 
Diagnoser var verken definerte inklusjons- eller eksklusjonskriterier. 

 
Denne evalueringen innbefatter alle data fra personene som har deltatt i de 6 traumegruppene 
i løpet av denne fireårsperioden fra 2006 - 2010. Alle gruppedeltakerne har skriftlig bevitnet 
at data fra deres selvutfyllingskjema skulle kunne brukes til evaluering og forskning. 
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Systematisk evaluering av behandlingsforløp på gruppenivå i forhold til behandlingseffekt er 
sjeldent forekommende. Antall internasjonalt publiserte studier av behandlingseffekt på 
inneliggende pasienter utsatt for relasjonstraume var  kun 10 publikasjoner i 2009.  Inkludert i 
dette tallet er Jebsen K. K. Ellen & medarbeideres evalueringsstudie fra Modum Bad 
Klinikken. Deres data baserer seg på 34 deltagere i gruppebasert behandling over 3 måneder 
og er  sammenlignbar med vår evaluering når det gjelder kvantitet og terapeutiske tiltak. 
 
Gruppene: 
Totalt ble 34 personer tatt inn i de 6 gruppeinntakene. På 2.og 3 gruppeinntak ble det tatt med 
en mann. Regelen om minst to personer av hvert kjønn ble da fraveket.  Det var bare 5 
deltakere på de to siste gruppeinntakene. 
En person valgte å slutte under oppholdet. En person deltok to ganger. Det foreligger derfor 
resultater fra 32 personer som har fullført programmet og fyller kriteriene som 
relasjonstraumatiserte ved at de har senvirkninger etter seksuelle overgrep i barndom av en 
nærstående person og har lidd overlast ved å ha blitt forsømt og /eller opplevd annen type 
overgrep.  
 
Mål:  
Hensikten med tilbudet, som defineres som 1.fase-behandling med overordnet mål om 
stabilisering, var å bidra til at den enkelte pasient fikk økt forståelse av sammenhengen 
mellom traumeerfaring og egne psykiske symptomer, forståelse av symptomenes funksjon, 
øke bevissthet og toleranse for tanker, følelser og handlinger og øke bevissthet på egne 
ressurser samt utvikle nye mestringsstrategier. 
 
Behandlingsprogrammet hadde en varighet på 13 uker og besto av en kombinasjon av 
gruppebehandling og individuell behandling. Gruppestørrelsen var satt til 6 pasienter med 
minimum to av samme kjønn. Nye deltagere skulle ikke tas inn i løpet av  de 13 ukene. 
Ettersom tilbudet var et stabiliseringsopphold av relativt kort varighet var det et mål at 
henvisende innstans, det vil si poliklinisk behandler fra 2.-linje, skulle forplikte seg til å delta 
og være involvert i prosessen gjennom forvern og behandlersamling underveis, samt forplikte 
seg til videre oppfølging etter utskrivning for å videreføre behandlingen i tråd med pasientens 
utvikling.  
 
Behandling av relasjonstraumatiserte skjer i faser hvor den første fasen med stabilisering og 
symptomreduksjon danner grunnlaget for de to neste fasene som er behandling av 
traumeminner og integrasjon av personligheten /rehabilitering. 
 
Det er flere mål for fase 1: 
 - Oppheve følelse av uvirkelighet gjennom å forklare reaksjoner gjennom       
 psykoedukasjon og å ha vitner/bli trodd og bekreftet i behandlingsteamet og gruppen. 
-Fremme opplevelse av frihet og mestring gjennom å øke affekttoleranse via                
 desensitivisering.  
-Fremme opplevelse av større frihet gjennom å fokusere på handlingsvalg gjennom alternativ 
håndtering av situasjoner.     
-Gjennopprette evne til å tenke friere ved å forstå og se sammenhenger. 
 
 Siden opplevelsen av hjelpeløshet og utrygghet forventes å bli redusert gjennom første fase, 
forventes det at livsanskuelsen preges av forsterket håp for framtida. 
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Teoretisk grunnlag: 
Det teoretiske grunnlaget er basert på teorien om strukturell dissosiasjon (Ellert R.S. 
Nijenhuis, Onno van der Hart og Kathy Steele, 2006). Senskader forstås som konsekvenser av 
manglende integrering mellom psykobiologiske systemer. Senskadene kan deles inn i 3 
prototyper av dissosiasjon etter omfanget av splittelsen mellom systemene som primær-, 
sekundær- og tertiær- dissosiasjon.   
 
 Behandlingsprogrammet (metoden): 
Ettersom  forutsigbarhet er en forutsetning for å redusere utrygghet ble dette elementet i 
behandlingen forsøkt ivaretatt best mulig. Rammer og forutsigbarhet tenkes å gi  trygghet som 
grunnlag for endring. Det ble viktig å ha et grundig forarbeid i personalgruppa blant annet ved 
å ha oversikt over fravær i behandlerteamene slik at pasientene hadde oversikt over teamene 
sine og gruppeledelsen. Timeplaner og informasjon om gruppenes innhold ble ivaretatt ved 
muntlig og skriftlig informasjon.  
 
Hver pasient hadde et team av ansvarlig behandler og to miljøkontakter. Det stiltes store krav 
til koordinering og samhandling i personalgruppa for å drive et spesialprogram som kom i 
tillegg til sengepostens ordinære program hvor deltakerne i traumegruppa også deltok. 
 
Behandlingsprogrammet ble delt inn i 4 tidsbolker: 
 
1. Forvern over 2 dager: Den ene dagen sammen med henviser fra voksenpsykiatrisk 
poliklinikk. Pasienten hadde med seg selvutfyllingsskjema og TEC-skjema (kartlegging av 
traumer og stressfulle livshendelser), som var fylt ut sammen med poliklinisk behandler. 
SCID -2 ble administrert av forvernsansvarlig her. 
 
2. ”Bli-kjent-dagen”: Gruppen ble etablert ved at hver enkelt deltager fikk fortelle litt om seg 
selv, fikk informasjon om oppholdet i form av framdriftsplan og timeplaner. Ved de 3 siste 
gruppeinntakene kom en tidligere pasient som brukerrepresentant med for å informere om 
erfaringer og ga råd. 
 
3. Oppholdet 
Pasientene som deltok i traumegruppene var en del av pasientmiljøet i sengeposten og deltok i 
miljøet, aktiviteter og grupper sammen med de andre 6 pasientene som var innlagt på posten.  
 
Traumegruppen hadde i tilegg til fellesprogrammet sitt eget program med lukkede grupper: 
Målsetnings/oppsummeringsgruppe, psykoedukativ gruppe, kroppsbevissthetsgruppe og 
selvhevdelsesgruppe. 
 
Fellesprogram besto av fysiske aktivitetsgrupper, samtalegrupper og undervisning. 
 
I første fase av oppholdet utarbeidet hver pasient sitt eget arbeidsprosjekt med målsetninger 
for oppholdet. Hver enkelt fikk legge fram sitt arbeidsprosjekt i traumegruppa. Før avreise 
evaluerte den enkelte pasient sitt prosjekt i gruppa. 
 
Behandlerdag, hvor de polikliniske behandlerne ble innkalt ble gjennomført de 4 første 
gruppene.  Dette ble byttet ut med pårørendedager for de 2 siste gruppene. Det viste seg  å 
være vanskelig for noen behandlere å komme til behandlerdagene. Imidlertid viste 
pårørendedagene seg å ha meget godt oppmøte.  
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Symptomkartlegging via selvutfyllingsskjema ble foretatt ved innkomst og utreise. 
 
4. Etterundersøkelsen ble foretatt mellom 9 måneder- 1 år etter utreise. Gruppa møttes  over 2 
dager poliklinisk. Pasientene fikk samtale med behandler med tilbakemelding fra 
selvutfyllingskjema. Hovedfokus i gruppesamlingen var fokus på vedlikehold av 
mestringstrategier som gruppedeltakerne hadde tatt i bruk under oppholdet. 
 
Vurderingsverktøy: 
Inngangsbilletten til forvern var at pasienten hadde erkjent seksuelt overgrep fra nærstående 
person i barndommen og hadde psykiske plager relatert til overgrepene i den grad at 
behandling var nødvendig. 
 
Screeningen hadde flere formål. Den skulle gi et supplement til klinisk vurdering av den 
enkeltes plager til hjelp i diagnostisering og fastsettelse av behandlingsmål. Den skulle bidra 
til evaluering for den enkelte pasient gjennom prosessen fra forvern til etterundersøkelsen, og 
til å evaluere behandlingen på gruppenivå. 
 
Følgende selvutfyllingskjema ble brukt: 
 
SCL-90-r (Symptom Checklist) 
CIP (Circumplex of Interpersonal Problems) 
BAI  (Beck Anxiety Inventory) 
BDI II (Beck Depression Inventory) 
IES (Impact of Event Scale) 
DES (Dissociativ Experiences) 
SDQ (Somatoform Dissociation Questoinary)  
 
Kartlegging av traumatiske erfaringer ble gjort sammen med poliklinisk behandler med 
TEC (Traumatic Experiences Checklist) 
 
Demografiske data: 
Data  er basert på 32 personer. 
Kjønn: 
30 kvinner. 
2 menn. 
 
Alder: 
Yngste deltaker var 25 år ved oppstart. Eldste var 60 år. 
 
Sivil status: 
6 gifte 
4 samboere 
11 enslige 
10 skilte 
1 enke 
Dvs.10 bodde med partnere og 22 bodde alene. 
 
Barn: 
27 personer hadde barn (1-4 stk). 
5 personer hadde ingen barn. 
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Utdanning: 
7 personer fullført grunnskole. 
9 personer 1-2 år videregående skole. 
8 personer 3 eller flere år videregående skole. 
6 fullført høgskoleutdanning. 
 
Arbeidsstatus: 
Ved forvern var 11 trygdet, 10 rehabiliteringspenger, 2 attføring , 11 sykemeldte (2 personer 
av disse var både trygdet og sykemeldt). 
Ved etterundersøkelsen hadde 10 deltidsjobb. Ingen var i full jobb. 
 
Overgripers relasjon: 
Bror: 5  
Far: 12 
Mor: 1 
Bestefar: 6 
Stefar: 4 
Onkel: 8 
Annen slektning: 5 
Helsepersonell: 1 
Andre: 56 
Kommentar: Alle er utsatt for en eller flere overgripere som har vært i en nær relasjon. I 
tillegg kommer overgrep fra kategorien ”andre” hvor noen personer har opplevd en hel rekke 
overgripere mens andre bare kan ha opplevd overgrep i en nær relasjon. 
 
De seksuelle overgrepene omfatter et spekter fra hyppige samleier over mange år til episoder 
med beføling av private områder av kroppen. Det typiske i denne gruppen var at overgrepene 
startet i førskolealder.  
 
Gjennom anamneseopptak og TEC (Traumatic Experiences Checklist) ble det avdekket at alle 
våre pasienter hadde opplevd psykisk og fysisk overlast i tillegg til seksuelle overgrep av 
minimum en nærstående person. 
Ingen hadde opplevd at noen i det nære nettverk har grepet aktivt inn for å stoppe overgrepene 
eller ivaretatt henne/han på annen omsorgsfull måte da overgrepene skjedde. 
Ved et par tilfeller hadde barnevernet grepet inn uten at barnet hadde fått støtte av en av 
foreldrene eller annen nærstående voksen. 
 
Traumatisering som voksen: 
15 personer har opplevd traumatisering i voksen alder. Dette er kategorisert som voldtekt av 
fremmed, voldtekt av familiemedlem, fysisk mishandling, overfall/ran. 
 
Kliniske data: 
 
Selvskading: 
Selvskading ved innleggelse: 4 
Selvskading tidligere: 5 
 
Rus: 
Rus ved innleggelse: 6 
Rus tidligere: 16 
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Personlighetsforstyrrelser ble kartlagt med SCID II : 
SCID II- intervjuet ble ikke tatt på den første gruppen (piloten) og omfatter  26 personer. 
Unnvikende pf: 12 
Avhengig pf: 2 
Tvangspreget pf: 2 
Paranoid pf: 3 
Emosjonell ustabil pf: 2 
 
15 personer av de 26 personene falt inn under 1 eller flere kategorier for 
personlighetsforstyrrelse. 11 passet 1 kategori , 2 personer passet til 2 kategorier og 2 
personer passet til 3 kategorier av personlighetsforstyrrelse. 
 
Interpersonlige problemer: 
Kartlegging av interpersonlige problemer viser svært høye skårer på to av tre dimensjoner 
(Horney indeksen), nemlig hjelpeløshet og distansering. Mens den tredje  dimensjonen 
aggressivitet ligger nærmere en normalgruppe. 
Det skåres høyt på en fjerde dimensjon ;mistillit. 
 
Strukturell dissosiasjon: 
Kategorien strukturell dissosiasjon rommer, ifølge vårt teoretiske grunnlag, de fenomener som 
er forenlig med diagnosen posttraumatisk stress-syndrom og de fenomener som er 
karakterisert som dissosiative lidelser i  ICD 10. Dette innebar en stor spredning av 
kompleksitet av dissosiative symptomer fra enkel PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse) til 
komplekse former for PTSD til symptomer svarende til dissosiativ identitesforstyrrelse 
(multippel personlighetsforstyrrelse).  I følge teorien om strukturell dissosiasjon er manglende 
integrering av minner basert på fobiske reaksjoner etter psykiske sjokk/overveldende trussel. I 
det kliniske bildet vises lidelsene i form av hukommelsestap, depersonalisasjon, derealisasjon, 
identitetsforvirring og i de alvorligste tilfellene; identitesskifte. 
 
Symptomlidelser: 
Ingen av deltagerne hadde psykoselidelse ved forvern. 
Majoriteten hadde depressive lidelser av alvorlig til moderat grad ved forvern. 
Siden angst og unngåelse har basis i den strukturelle dissosiasjonen hvor fobisk fungering er 
det grunnleggende problemet vises dette også som angst i form av generalisert angst, fobisk 
angst, panikkangst og angst i relasjoner. Becks angstinventorium viste at de aller fleste hadde 
middels til alvorlig angst ved forvern.  
 
Psykosomatiske lidelser/konversjonslidelser ble forstått som somatisk dissosiasjon (Brown & 
medarb. ,2007) og ble spesifikt kartlagt ved hjelp av kartleggingsskjemaet SDQ (Somatoform 
Dissociation Questoinary. Angstlidelsene etiologi var forstått og forbundet med de 
dissosiative symptomene. Likeledes framsto de kroppslige /somatiske plagene som oftest 
direkte relatert til traumet som kroppslige flash backs. 
 
Komorbiditet: 
De traumatiserte pasientene hadde gjennomgående et meget høyt lidelsestrykk. Dette kommer 
til uttrykk gjennom selvutfyllingsskjemaene. Slik sett kan man tale om komorbiditet av flere 
symptomlidelser hos de aller fleste pasientene mellom PTSD (enkel til kompleks form) og 
tilbakevendendende depresjoner (mild til alvorlig) og angstlidelser. Diagnostisering av 
senskader etter traumer har vanligvis vært vanskelig på grunn av det høye lidelsestrykket som 
gir symptomer som kan svare til en rekke diagnoser. (Jakobsen, Marianne & medarb. 2006) 
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Funn: 
 
Det fremkommer funn på endring mot bedring på 5 av de 7 kartleggingsinstrumentene. 
 
På SCL 90-r (Symptom Checklist) viser GSI (global skåre) og PSI (relasjonsindeksen) 
signifikant bedring. Se tabeller og figurer i vedlegget. 
 
PSDI, som er definert som gjennomsnittlig skåre ved de leddene som er besvart med større 
enn 0, gir en effektstørrelse på 0,60 og et signifikansnivå på 0.003.  
Steinbergs angst/depresjonsfaktor viser signifikans på 0,01 (Steinberg, M., Barry & 
medarbeidere, 2005).  

SCL90-r 

 Forvern Innleggelse Utskrivelse Ettervern p-verdi Effekt str 

GSI 1,83 1,71 1,51 1,50 0,04 0,44 

 0,67 0,70 0,67 0,81   

Angst 2,03 1,94 1,67 1,75 0,15 0,28 

 0,92 1,02 0,85 1,04   

Fobisk angst 1,78 1,68 1,54 1,61 0,41 0,17 

 1,04 1,05 0,99 1,08   

Depresjon 2,36 2,13 1,87 1,91 0,02 0,48 

 0,87 0,82 0,86 1,02   

Fiendtlighet 0,92 0,62 0,51 0,54 0,04 0,46 

 1,04 0,78 0,59 0,62   

Paranoide forestillinger 1,54 1,42 1,18 1,18 0,05 0,41 

 0,90 0,96 0,70 0,80   

Psykotisme 1,08 1,10 0,95 0,92 0,30 0,22 

 0,76 0,86 0,74 0,72   

Interpersonlig følsomhet 2,09 1,98 1,70 1,79 0,09 0,33 

 0,86 0,91 0,79 0,93   

Somatisering 2,15 2,05 1,87 1,80 0,09 0,38 

 0,88 0,92 0,82 1,01   

Tvangsmessig 2,12 2,03 1,81 1,65 0,01 0,59 

 0,72 0,63 0,79 0,86   

Tilleggskala 2,18 2,20 1,97 1,82 0,05 0,44 

 0,67 0,82 0,84 0,98   

Steinberg angst/depresjon 2,60 2,37 2,08 2,14 0,01 0,52 

 0,74 0,79 0,89 1,03   

Steinberg par/psy 1,12 1,10 1,02 0,82 0,07 0,44 

 0,70 0,71 0,61 0,65   

Steinberg panikk-fobi 1,89 1,82 1,65 1,66 0,23 0,24 

 0,87 0,93 0,80 1,04   
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Bedringen som oppnås i løpet av prosessen fra forvern til utskrivning holder seg eller øker på 
ettervernstidspunktet. Det siste fenomenet gjelder for Steinbergs paranoia/psykotisme-skala 

hvor bedring fortsetter etter utskrivning. 
 
BDI II (Becks Depression Inventory) har en effektskåre på 0.69 og et signifikansnivå på 
0.0013.  Bedring oppnådd ved utskrivning opprettholdes ved etterundersøkelsen. 
Tabellen i vedlegget viser det at gjennomsnittet på gruppenivå har beveget seg fra kategorien 
alvorlig depresjon til middels depresjon. 
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På BAI (Beck Anxiety Inventory)  viser reduksjon av symptomer seg i lavere 
gjennomsnittlige skårer ved etterundersøkelsen enn ved utreise, men er ikke statistisk 
signifikant. 

BAI, BDI, IES 

 Forvern Innleggelse Utskrivelse Ettervern p-verdi Effekt str 

BAI 25,67 24,79 24,34 22,77 0,37 0,22 
 12,77 13,47 12,06 13,12   

BDI 33,79 29,45 24,72 25,29 0,0013 0,69 
 9,48 10,21 11,50 15,20   

IES total 52,67 53,90 39,93 41,52 0,03 0,70 
 11,70 13,73 21,38 20,01   

IES intrusion 26,00 25,60 20,27 20,72 0,07 0,61 
 6,80 8,24 11,68 10,44   

IES avoidance 26,67 28,30 19,67 20,80 0,03 0,68 
 6,91 7,20 10,55 10,43   

 
 

 
Som forventet har gruppen høye skårer på IES ( Impact of Event Scale) som samsvarer med 
senskader etter traume og posttraumatisk stresssyndrom.  Signifikant bedring vises også på 
dette måleinstrumentet: Man finner signifikansnivå på 0.03 på IES total og på IES unngåelse. 
Mens IES intrusjon har et signifikansnivå på 0,07. Se tabell side og figur i vedlegget. 
Samme tendens er det i Jepsen K. K. Ellen og medarbeidere (2008) sitt materiale hvor 
intrusjon er mindre redusert enn unngåelse.  
 
Resultatene fra CIP  ( Circumplex of Interpersonal Problems) viser at 
på dimensjonen hjelpeløshet som består av kategoriene ”lite selvhevdende, ”utnyttbar” og 
”selvoppofrende” har det skjedd signifikante endringer på de to sistnevnte kategoriene. I 



10 
 

 

praksis vil dette bety at personene har blitt mer bevisst på hvor grensene for andre mennesker 
går og tenderer mot å være mindre hjelpeløse. Det er interessant at det er på disse to 
variablene, ”utnyttbar” og ”selvoppofrende” at Jepsen K. K. Ellen og medarbeidere (2008) 
også finner den største positive endringen. 
 
Kategorien” påtrengende” under dimensjonen aggressivitet er nær signifikant på 0.6 . 
 
Misstillitsindeksen går ned etter utskriving og er lavest på etterundersøkelsen.   
 

   
CPI 

   

 Forvern Innleggelse Utskrivelse Ettervern p-verdi Effekt str 

Dominerende 0,38 0,43 0,28 0,27 0,27 0,24 

 
0,60 0,72 0,43 0,34 

  
Selvsentrert 0,88 0,81 0,79 0,76 0,55 0,15 

 
0,97 0,81 0,78 0,72 

  
Kald distansert 2,28 2,33 2,09 2,18 0,53 0,09 

 
0,98 0,90 1,08 1,09 

  
Sosialt usikker 2,29 2,34 2,04 2,04 0,19 0,25 

 
1,08 0,88 0,96 0,99 

  
Lite selvhevdende 2,28 2,69 2,23 2,34 0,83 -0,05 

 
1,16 1,08 1,13 1,21 

  
Utnyttbar 2,65 2,97 2,29 2,24 0,03 0,41 

 
0,91 0,80 1,12 1,09 

  
Selvoppfordrende 2,13 2,26 1,72 1,87 0,05 0,33 

 
0,78 0,84 0,81 0,78 

  
Påtrengende 1,10 1,14 0,82 0,87 0,06 0,33 

 
0,70 0,70 0,55 0,69 

  
Mistillits-indeks 2,48 2,32 2,34 2,10 0,22 0,35 
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DES (Dissociativ Experiences Scale) er et kartleggingsinstrument for mental dissosiasjon. 
(DES; Bernstein & Putman 1986). 
 
Behandlingen viser seg ikke å ha hatt effekt på grad av mental dissosiasjon. Tallene er uendret 
fra forvern til etterundersøkelse med gjennomsnittsskåre på 23-22 poeng.  
Ved å se på 8 enkelspørsmål som man mener best fanger opp abnormal dissosiasjon  relatert 
til senskader etter traume  slik som de er definert hos Dale, Karl,Y. 2008, finner man heller 
ingen endring. 

DES, SDQ 

 Forvern Innleggelse Utskrivelse Ettervern p-verdi Effekt str 

DES 22,833 21,05714 24,80914 22,3417 0,864 0,02979 

 13,8502 13,7157427 14,3933763 19,10506   

DES-Tromsø 20,063 16,65 22,39055 19,5536 0,781 0,02936 

 15,2324 14,6385265 15,2077924 19,46987   

SDQ 34,606 35,48 37,0625 35,5 0,698 -0,063 

 14,6457 14,8495791 14,5910655 13,74585   

SDQ5 8,4848 9,36 9,4375 8,96667 0,626 -0,111 

 4,0936 4,29029913 4,48608961 4,589969   
 
SDQ-20 ( Somatoform Dissociaton Questionary) som skal kartlegge kroppslig dissosiasjon 
viser det samme resultat som kartlegging av den mentale dissosiasjon. Skårene er  relativt 
høye på gruppenivå, men beveger seg ikke signifikant og holder samme nivå ved forvern og 
etterundersøkelse. Det samme forhold gjelder SDQ-5 som er 5 av 20 spørsmål i skjemaet som 
regnes som de mest potente i det å få oppfanget kroppslig dissosiasjon. Resultatet er uendret. 
Manglende endring av mental og kroppslig dissosiasjon kan gi pekepinn om at dette er 
fenomener som ikke berøres av endring på de andre variablene og ikke samvarierer direkte 
med disse. Imidlertid synes det som at det går an å leve bedre med de uforandrede dissosiative 
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symptomene og at dette kommer til uttrykk gjennom redusert depresjonsfølelse og større 
handlefrihet som er to av hovedfunnene. 

 
Data gir ikke grunnlag for å se sammenhenger mellom grad av dissosiasjon (mental og /eller 
kroppslig) som gir holdepunkt for å kunne predikere utfall av behandlingsresultat på andre 
variabler. Jepsen K. K. Ellen og medarbeidere (2008) ønsker denne hypotesen undersøkt.  En 
hypotese om at kartleggingsinstrumentene DES og SDQ- 20 skulle diskriminere mellom 
positivt og negativt utfall av behandling finner vi ikke i vårt materiale. 
 
Konklusjon: 
 
Det generelle lidelsestrykk reduserers signifikant målt ved SCL 90 -r. 
 
Hovedfunnene er at depresjonensfølelsen reduseres signifikant og vises gjennom resultaten på 
SCL 90 -r og BDI. 
 
Intrusjons og unngåelsessymptomene i PTSD reduserers signifikant.  
 
Målet for 1.fasebahandling om symptomreduksjon, er nådd på disse variablene.  
Den markante reduksjon av depresjonsfølelse vitner om at målet å endre livsanskuelse med å 
forsterke håp for framtida er nådd. 
 
Tre variabler av interpersonlige problemer reduseres signifikant: Utnyttbar,selvoppofrende og 
påtrengende. Signifikant reduksjon av å være utnyttbar og selvoppofrende viser at målet om å 
øke evne til handlingsvalg gjennom alternativ håndtering kan være oppnådd. 
 
Signifikant reduksjon av posttraumatisk stress viser at elementene i vår behandling har hatt en 
direkte effekt på det som er den grunnleggende lidelsen hos denne gruppa pasienter. 
 
Det overordnede målet for behandling i fase 1, stabilisering og symptomlette er nådd. 
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Evalueringen gir resultater som ligner mye på Jepsen K. K. Ellen og medarbeidere (2008) og 
bekrefter deres funn. 
 
 
 

Referanseliste: 
 
 
Bernstein,E.M., &  Putnam,F.W.(1986) Development, relability,and validity of a dissociation 
scale. Journal of Nervous and mental desease,174, 727-735. 
 
Brown, Richard J., Cardena,Etzel, Nijenhuis,Ellert, Sar, Vedat, Onno ,Van der Haart 
Psychosomatics  48:5 September –October 2007. 
 
Dale, Karl Yngvar Out of Mind – Out of  Sight- Studies on Chlinical and Psychophysiological 
Characteristics og Dissociative Identity Disorder. Doktoravhandling Tromsø 2008. 
 
Jakobsen,Marianne, Benum,Kirsten og Anstorp, Trine i Anstorp,Trine, Benum,Kirsten, 
Jakobsen, Marianne (red) Dissosiasjon og relasjonstraumer. Universitetsforlaget 2006. side 
89- 101. 
 
Jebsen, Ellen K.K., Svagaard, Tron, Thelle Mona I., McCullough,Leigh, Martinsen, Egil M. 
Journal of Trauma & Dissociation 10:315-333, 2009.  
 
Nijenhuis, R.S., Van der Haart, Onno, Steele, Katy i Anstorp,Trine, Benum,Kirsten, Jakobsen, 
Marianne (red) Dissosiasjon og relasjonstraumer. Universitetsforlaget 2006. side73-88. 

Steinberg, M., Barry, D. T., Sholomskas, D., & Hall, P. (2005). SCL–90 symptom patterns: 

Indicators of dissociative disorders. Bulletin of the Menninger Clinic, 69(3), 237–249.   
 


