
Minnesåterkonsolidering som 
förändringsmekanism vid psykoterapi 
 
Praktisk tillämpning genom affektiv 
psykoterapi APT 
 
Resultat från forskning vid BUP 
 
 



Hur det började  
Som läkare får man svåra fall, ofta 
med suicidalitet, när medicin inte 
fungerade utvecklade jag arbete 
med aktiva tekniker som bygger på  
visualisering, dramatisering och 
kroppsterapi. 



Högberg, Hällström. Active Multimodal Psychotherapy in children and adolescents 
with suicidality: description, evaluation and clinical profile. Clinical Child Psychology 
and Psychiatry 2008;13:435-448. 

 
Fallserie BUP. 14 suicidala och deprimerade ungdomar. Snitt 
17 sessioner. 
I 64% framkom tidigare ej av vården kända trauma. Av 
trauman var 4 civila, som dödsfall pga sjukdom, och 10 
kriminella, varav 5 våldtäkt och 3 mobbing. 
En suicidal traumareaktion beskrevs med suicidalitet, 
kroppsliga reaktioner som stelhet och smärta samt försämrad 
humörreglering. 
 
Utvärdering med C-GAS: initialt 48, efter behandlingen 75 och 
efter två år 77. 
 

I denna studie utvecklades humörkartan (mood map)  







Ett tomt papper emellan, frågan, vad 
behövs för förändringen? 





En viktig lärdom: 
 
Självmordstankar och 
självmordsbeteendet, den starka 
ångesten var knuten till ett särskilt 
sinnestillstånd, alltså 
tillståndsberoende. Och att 
humörregleringen är ett 
grundproblem. 







För att förändra detta 
patologisk tillstånd måste 
det bli tillgängligt för att 
kunna bearbetas. Hur kan 
man göra detta utan att 
åstadkomma mer ångest? 
 
Här kommer nästa studie in. 



Högberg, Nardo, Hällström, Pagani. Affective psychotherapy in post-
traumatic reactions guided by affective neuroscience: memory 
reconsolidation and play. Psychology Research and Behavior 
Management. 
 

Frågan: hur kan kognitiv neurovetenskap/affektiv 
neurovetenskap ge förståelse för 
förändringsmekanismer vid psykoterapi? 
 
Svaret: Vid rädsle problem i psykoterapi kan 
minnesåteskonsolidering vara en viktig mekanism 
(memory re-consolidation) 
 
  
 



Rädslereaktioner som 
gemensamt element i 
många diagnoser, därför  
rädslereaktions spektrum 
störning (fear spectrum 
disorders) 



 
Rädslereaktionsspektrum 
PTSD 
Ångestreaktioner i övrigt 
fobier 
dålig affektreglering 
sömnstörning 
mardrömmar 
depression 
ont i kroppen 
dissociativ psykos 
 
 



DSM-systemet på väg ut i 
psykiatrisk forskning. 
NIMH använder istället RDoC 
(research domain constructs) 
I detta arbete: 
Negativa känslosystemet 
Positiva känslosystemet 
Reglering av vakenhet 
 



depression 



Depression kan ses som ett 
begreppsligt paraply med många 
underkomponenter 
Exempelvis somatiska som 
körtelfeber och hjärnskakning, 
men hos ungdomar mest relaterad 
till livshändelser 



Sheeber, Allen, Leve, David, Shortt, Katz. 
Dynamic of affective experience and behaviour 
in depressed adolescents. Child Psychology and 
Psychiatry 2009;50:1419-1427. 
 
Mer långvariga tillstånd av  känslor som vrede 
och sorg. Svårt komma ur och lämna. 
 
Kortare, och svåra att hålla kvar, stunder av 
glädje och lycka. 
 
Det handlar alltså om reglering, byte, av 
emotionella tillstånd. 



Strunk, Lopez, deRubeis. Depressive symptoms are 
associated with unrealistic negative predictions of 
future events. 
 

Brist på framtidshopp relaterar till 
depression. 
Negativa fantasier om vad som 
kommer att hända är minnen av 
fantasier.  
Så även detta handlar om minnet. 



Det gamla begreppet  
 
En händelse 
 
lagras först i korttidsminnet, sedan 
konsolidering till långtidsminnet 
genom nyproduktion av proteiner 
– lagras – förändras inte över tid.   



nytt begrepp- minnesåterkonsolidering 
Hågkomst + aktivering  
 
Minnet blir instabilt när det 
återupplivas och behöver 
återkonsolidering för att stabiliseras 
igen. Det rör sig om ett tidsfönster om 
några timmar. Under denna tid kan 
minnesupplevelsens känsloreaktioner 
förändras.   



Minnesåterkonsolidering 
 
1973 Spear 
 
Återupplivat kring sekelskiftet av 
forskare inom kognitiv/affektiv 
neurovetenskap som Nader, 
Ledoux, Nadel, Lee, Hardt, Walker, 
Forcato 



Karim Nader & Oliver Hardt. A single standard for 
memory: the case for reconsolidation.Nature Reviews 
Neuroscience 2009;10:224-234. 

 

”Det krävs inte mycket mod och 
fantasi för att hävda att 
minnesåterkonsolidering existerar 
som en tidsberoende associativ 
process när ett konsoliderat minne 
blir aktiverat” 
  



 
 
I denna vetenskapliga antologi ges en bred vetenskaplig 
grund för begreppet minnesåterkonsolidering. 
ISBN: 978-0-12-386892-3 

 
 



I detta specialnummer som bok, ISBN : 13:978-1506004341,  av 
the Neuropsychotherapist, utvecklas det psykoterapeutiska 
perspektivet utifrån minnesåterkonsolidering. 
 



Metoder med farmaka, exvis 
inderal (propranolol) 



Psykoterapeutiska  
metoder: Coherence 
therapy (Bruce Ecker, 
mm,  affektiv  
psykoterapi, 
manualiserad 



Humörkartorna är en utgångspunkt 
i APT för att se på 
humörregleringen, byte av 
emotionella tillstånd, vad fungerar, 
vad fungerar inte, vad behöver 
ändras och hur. 
 









Om vi skall försöka 
minska den negativa 
känslan från ett 
händelseminne så måste 
vi aktivera, återskapa, 
känslan som hör till 
minnet! 



Detta riskerar att 
patienten blir mer rädd 
och arg, gör farliga 
saker, sover sämre, får 
mer symptom, avbryter 
behandlingen!! 



Hur lösa detta 
dilemma? 



Behandlingens syfte: 
att det nya 
återkonsoliderade 
minnet är kopplat till 
trygghet och lugn.   



Säkerhetsprotokoll: 
behandlingen inbäddad i 
trygghet och kontroll. Stopp-
signal, nej-regel, steg för steg 
process med godkännande. 
 Börjar och slutar med trygghet 



Ny terapeutroll: en må-
bra coach som hjälper 
och tränar patienten att 
känna sig lugn och trygg 
i sessionen.   



Tag helst med föräldrar 
eller annan trygg vuxen. 
Det förbättrar förståelse, 
kommunikation och 
anknytning.   



Sömnbrist 
försämrar både 
både tänkande och 
humörreglering   



Metoden börjar alltid med 
att förbättra dålig sömn. 
Sådant som malande tankar, 
flashbacks, mardrömmar 
och svårigheter att slappna 
av.   



Sedan rullar det på 



Välja sessionstema: 
Oftast bara vad som är 
aktuellt, vad som ligger 
på bordet, plus och 
minuskarta, ibland 
förhandlat tema. 



Damasio. Time-locked multiregional retroactivation: a systems 
level proposal for the neural substrates of recall and recognition. 
Cognition 1989;33:25-62. 

Vid aktivering av ett 
minne aktiveras 
samma delar av 
hjärnan som vid 
händelsen. 



Därför tillämpar 
vi samma princip 
i affektiv 
psykoterapi 



1. Sinnena: att se, höra, 
proprioception, balans   
2.Känslomässiga reaktioner, 
var i kroppen?   
3.Handlingsimpulser, motor 
program.   
Ibland uppträder bara delar, som 
fragment, som kommer i symptom 



Olika tekniker kan användas. I 
affektiv psykoterapi är det oftast 
inre bilder och filmer, 
visualiseringsteknik, med patienten 
i ett vilande avslappat tillstånd,  
följande terapeutens instruktioner.   
Behandlaren behöver inte få veta 
detaljer om innehållet. 



Efter genomgång av 
sinnesupplevelser, 
känsloreaktioner och 
handlingsimpulser kommer det 
fjärde steget; att göra om den 
ursprungliga händelsen på ett 
bättre sätt, som exempelvis i en 
räddningsfantasi.  



Slutligen, efter 
behandlingen av negativa 
känslor så lägger vi till en 
positiv framtidsfantasi. 
Det kan vara kort eller 
lång tid framåt.  



Nu är det ursprungliga 
minnet kopplat även till 
trygghetssignaler, en 
positiv alternativ scen 
och en positiv 
framtidsfantasi.  



Familjearbete efter principen om 
minnesåterkonsolidering:   
1. Positiva berättelser om varandra 
i par, simmandes i positiv feedback.   
2. Utrymme för förhoppning om 
förändring hos den andre 
3. En positiv framtidsfantasi där 
bägge ingår 



Metodutveckling-fallserie-
teoriutveckling- RCT (2012-2015) 
BUP Stockholm 
1995-2015 
Behandlare vid BUP utbildades 
under 6 dagar i affektiv psykoterapi 



 I en kliniskt studie med verkliga 
vårdsökande, inte 
annonsrekryterade, deltagare  går 
det av etiska skäl knappast att ha 
väntelistekontroll eller en 
placebobehandling. Därför utgörs 
kontollgruppen behandling som 
vanligt BSV (I engelsk litteratur 
TAU) 



Utfallsmått 
Mood and Feelings Questionnaire 
– short version MFQ-S) ”Om ditt 
humör”  
World Health Organisation 5 
Wellbeing Index (WHO-5) 
Columbia Suicide Severity Rating 
Scale C-SSRS 



Randomisering 
genom lottdragning. 
Frågan om grupperna 
blev ungefär 
likadana? 



APT  ålder 14, 4 pojkar, 9 flickor 
 
BSV ålder 15, 3 pojkar, 10 flickor 



APT: C-GAS 50, WHO-5 30, MFQ-S 16 
 
BSV: C-GAS 52, WHO-5 31, MFQ-S 16,5 

 



APT: 10 med suicidtankar 
 
BSV : 8 med suicidtankar 
 
% av hela gruppen: 18/26 = 69% 



Är detta mycket 
eller litet? Jag tror 
det är en viktig 
siffra. 



Grupperna blev i 
stort sett likadana 
till sina 
komposition. 



Behandlingstid: 
APT 7 månader 
BSV 7 månader 
 
Antal behandlingstillfällen: 
APT 10 (median) 
BSV 16 (median) 
 



Slutresultatet, genomsnitt 
 
APT: 
WHO-5: 65 (s) 
MFQ-S: 5 (s) 
 
BSV: 
WHO-5: 53 (s) 
MFQ-S: 10,5 (s) 
 



I genomsnitt förbättrades bägge 
grupperna signifikant, dock i högre 
grad för affektiv psykoterapi 



Remission (tillfrisknande) 
 
MFQ-S, en minskning i skalan med 
50% 
 
Suicidalitet, avsaknad av 
självmordstankar enligt C-SSRS 



Remission/inte remission 
 
Affektiv psykoterapi 
MFQ-S 10/3 
suicidtankar 8/2 
 
Behandling som vanligt 
MFQ-S 3/10 
Suicidtankar 1/7 
Nytillkomna suicidtankar 1 



Det var en signifikant skillnad i 
remission vad gäller depression 
och suicidtankar mellan affektiv 
psykoterapi och behandling som 
vanligt 



Resultatet är viktigt för det visar att 
psykoterapi kan vara effektiv för 
både depression och 
självmordstankar och att remission 
är ett rimligt och möjligt 
behandlingsmål. 



Antidepressiv medicin SSRI 
5 deltagare, 2 APT, 3 BSV 
 
 remission/icke-remission av 
depression :2/3 
 
remission/icke-remission av 
självmordstankar: 2/3 



I diskussionen om om 
veksamma faktorer vid 
psykoterapi 



Allmänna faktorer 
Till exempel kontakt och relation 



Specifika faktorer 
Livsmedelsverkets rekommendation 



Så lutar denna studie 
åt att specifika 
faktorer kan vara av 
betydelse 





Att metoden att bygga tryggheten 
runt det traumatiska minnet så att 
det kan bli tillgängligt för ett 
förändringsarbete verkligen 
försvagar den negativa känslan 



I denna process av att ändra 
känslokraften i traumatiska minnen 
övar sig deltagarna på 
humörreglering och förbättrar sin 
emotionella 
probemlösningsförmåga 



Kanske är detta för 
bra för att vara 
sant! Men det är 
som man säger 
lovande. 



Det behövs bra 
fallserier, det 
behövs fler RCT 



Och som en ungdom formulerade i sin humörkarta 





Tack för uppmärksamheten! 
 

Göran Högberg 
 

goran.hogberg@gmail.com 


