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Fri konst: måleri, foto, skulptur, interaktiv konst, installation,
scenografi, experimentfilm, improvisation
Konstprojekt t.ex. ”unga förövare”: musik, berättelser av ljudeffekter,
foto, poesi, improvisation och film
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Röda Korsets Center för torterade flyktingar:
en specialistmottagning för flyktingar som är i behov av behandling efter
att ha utsatts för tortyr eller har traumatiserats av krigsupplevelser.
Patientgrupp: flyktingar som har fått PUT eller TUT

Diagnoser: ångest, depression, PTSD med eller utan dissociation, OCD,
vanföreställningssyndrom,..
Att ta hänsyn till i gruppterapin: smärta (p.g.a. tortyr, krigsskador)
Annat: kulturella aspekter, tolk i rummet
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Posttraumatisk stressyndrom (PTSD), DSM-5
• Återupplevelse av den traumatiska händelsen genom flashbacks,
mardrömmar
• Undvikande av stimuli som associeras med traumat.

• Negativa kognitioner och emotioner (rädsla, skräck, ilska, skuld,
skam), svårigheter att komma ihåg viktiga detaljer om händelsen,
isolering
• Överspändhet, irritabilitet, överdriven vaksamhet, lättskrämdhet,
sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter
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Uttryckande konstterapi i grupp parallellt med
individuell behandling (KBT eller PDT)
Måleri (3 primärfärger i akryl, kritor), skulptur (lera, papier maché), installation,
berättelser, rörelse, ljud/musik
bild <---> musik, bild <---> rörelse, musik <---> rörelse
Vi träffas 10 gånger/termin + utställning, ca 10 patienter i gruppen
Behandlingsfaser: stabilisering, exponering och bearbetning, livet här och nu,
anpassning, hopp

Stabilisering: avslappningsövningar, butterfly hug (bilateral stimulering),
mindfulness, safe place
Gruppterapi: gruppen som en kropp, andas den? Finns det tillräcklig energi och
rörelse i kroppen? Vad behövs?
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Varför uttryckande konstterapi?
• imaginal exponering
• kognitiv omstrukturering

• färdigheter för att hantera stress och ångest
• resiliens, återhämtning via kreativitet, flexibilitet, aktivering

• avstigmatisering
(Foa et al., 2009)

Konstterapi och mindfulness meditation kompletterar varandra.
Förhållningssätt till det svåra som har hänt förändras via externalisering av
våra tankar och känslor samt användandet av fantasi i den kreativa processen.
Även om en individ målar om det förflutna, är det aktiva kreativa
engagemanget i nuet, vilket leder till ökad emotionell och kognitiv flexibilitet.

Efter svåra traumatiska upplevelser kan individen fastna i ett mönster av tankar
och känslor i ett försök att återfå kontroll och skydda sig från ytterligare lidande.
Flexibilitet är kopplat till resiliens.
(Kalmanowitz & Ho, 2016)
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Bilaterala processer i traumabehandling
Uttryckande konstterapi hjälper patienten att komma i kontakt
med det implicita traumatiska minnet samt integrerar de ickeverbala och verbala processerna
Bilateral stimulering hjälper att integrera traumatiska minnen,
t.ex. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
(Shapiro, 2001)

Bilateral stimulering (kropp/hjärna) t.ex. rörelse integreras med
konstterapi i traumabehandling, ATTP (art therapy trauma
protocol), Talwar (2007).
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Integrerad individuell KBT /ACT och konstterapi i grupp

2015 (i början av terapin, rutin på RKC):
PCL-C = 79 (cutoff 44)
HSCL-25 = ångest 3,1 (1,75), depression 3,6 (1,75)
PSOM (positive states of mind) = 1
2016 (uppföljning efter 1 år):
PCL-C = 51
HSCL-25 = ångest 2,6, depression 2,7
PSOM = 11 (max 18 p)

Trots att konstterapi används ofta i traumabehandling och experter
understryker fördelarna, finns få randomiserade kontrollerade studier.
Enligt en review baserad på sex relativt små studier, är konstterapi
interventioner effektiva i minskning av trauma symptom och ångest hos
traumatiserade vuxna. Det finns ingen evidens att konstterapi som enskild
behandling skulle vara effektivare än konstterapi i kombination med andra
behandlingar, som TF-KBT, EMDR eller andra former av psykoterapi. Den
mest statistiskt signifikanta minskningen av traumasymtom visades
i kombinationen av konstterapi och psykoterapi. (Schouten et al., 2015).
Kvalitativ studie, deltagarna i en konstterapi och mindfulness workshop (12
deltagare) rapporterade att den hade hjälpt dem att reglera sina känslor,
uttrycka sig på ett tryggt sätt, emotionell distans, bli medvetna om kroppsliga
reaktioner och vad som utlöste dem samt lära sig strategier för att hantera
stress. (Kalmanowitz & Ho, 2017).
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