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Medlemstidning för Svenska 
Föreningen för Klinisk Hypnos 
utkommer med fyra nummer 
per år. HypnosNytt innehåller 
bland annat aktuell informa-
tion om föreningens aktiviteter; 
lokala arrangemang, kurser och 
utbildningar, men även interv-
juer, fallbeskrivningar, litteratur-
recensioner och aktuell debatt.

Insändande av material 
Skicka in ditt textmaterial till 
redaktören via e-post, som 
bifogade Word-dokument.
Bilder kan också skickas via 
e-post, men i så hög upplösning/
kvalitet som möjligt för att hålla 
i tryck. 

SFKH's Fond till 
Milton H. ericksons 
minne
Fonden förvaltas av SFKH 
vars ändamål är att i Milton H. 
Ericksons anda av skapande och 
utvecklande psykoterapeutiskt 
arbete främja forskning, klinisk 
utveckling och dokumentation 
inom hypnosens och psyko-
terapins område.

Ordförande i fondstyrelsen: 
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut 
Susanna Carolusson
susanna@carolusson.se

Bidrag till fonden kan insättas på 
plusgiro 65 40 04-1.
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Editorial

• Ordförandens Ord För Anden

Michael Rundblad
Ordförande

Välkomna till den första riktiga utgåvan av HypnosNytt på nätet! 
Det är en exklusiv och ovanligt omfångsrik upplaga som markerar 
starten där vi blandat gammalt och nytt material. Som jag ser 
det finns det tre anledningar till att vi nu lyfter fram vår första 
nätupplaga…
 Mycket mer än så tänkte jag inte här just nu. Det var ju menin-
gen att det i första hand skulle vara en nättidning så ni får ta er till 
närmaste internetportal; dator, telefon eller läsplatta om ni vill ha 
reda på mer. Det kan dock dröja ett tag innan alla data kommit 
på plats så det kan löna sig att titta in på hemsidan flera gånger.
 I övrigt vill vi passa på att med denna elektroniska klapp önska 
er en god helg

God Jul &  Gott Nytt År!

Merry Christmas and 
a Happy New Year!
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• Meeting Calendar

2013 
FEBRUARY 18-27: Ego state CONGRESS in South Africa 
Info: http://www.meisa.biz/meisa-congress-2013-announcement.php

MARCh 9-10: British Society of Medical and Dental hypnosis (Scotland). Psykolog Lars 
Eric Uneståhl. Hypnosis and Mental training for clinical use and for Personal and Health 
Development. contact: mail@bsmdh-scot.com

MARCh 16-17: SSCh 47th Annual Congress, Stockholm, Sweden. 
Suzette Boon, PhD. Stabilizing chronic trauma and dissociation: the use of hypnotic tech-
niques. Info: www.hypnosforeningen.se  contact:anna@insidan.se

AUGUSt: hungarian Association of hypnosis. Budapest. 
contact and details: See next issue of HypnosNytt or www.hypnosforeningen.se

2014
OCtOBER 22-25: ESh 19th Congress. Sorrento, Italy.

NOVEMBER 14-17: DGh Jubilee Congress. Bad Lippspringe, Germany. 
Seminars in German and English.  Hypnose. Kreative therapie – traditionell Innovativ. 
Info: DGH-Geschaeftsstelle@t-online.de  www.hypnose-dgh.de

2015
AUGUSt 26-29: ISh 20th Congress. Paris, France. 
Hypnosis: Roots and Future of consciousness. Info: www.cFHtB.org

 SFKH KANSLI/SSCH OFFICE
c/o Eva Cullberg, Erik Dahlbergsgatan 9, SE-411 26 Göteborg, Sweden

Tel: +46 (0)31 711 71 18  kansli@hypnosforeningen.se www.hypnosforeningen.se

Vill du bli medlem? 
Kontakta kansliet eller gå in på vår hemsida för ansökningsblankett och info om SFKH.

• Nya medlemmar

Amanda Ranch, Enskede
Elina Flortjärn, Täby
Elisabet Fornander, Enskededalen
Anders Winbladh, Lidingö
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På ISH-kongressen i Bremen hade ESH ett re-
presentantmöte. För er som är nya i vår för-
ening kan jag berätta att SFKH ingår i både 
ESH och ISH. ESH har en styrelse och ett re-
presentantråd, bestående av medlemsländer-
nas representanter. Detta råd har beslutsrätt 
i alla frågor som styrelsen behandlar. Vid de 
europeiska kongresserna tas frågor upp för 
diskussion och omröstning i cOR. En fråga 
som var aktuell vid ESH-kongressen 2011, var 
det europeiska diplomet ”European certifi-
cate of Hypnosis” och behörigheten att söka 
ett sådant certifikat. Bakgrunden till idén är 
att psykoterapiorganisationen EAP, European 
Association of Psychotherapy accepterar lek-
mannahypnotisörer i sin organisation. EAP 
har arbetat hårt på att ackrediteras som en 
sorts huvudman för alla europeiska psyko-
terapeuter och ett europeiskt certifikat. Vår 
förening, ESH, ville därför hinna före med 
att ha ett certifikat av hög kvalité och vinna 
respekt hos EU som den enda föreningen med 
patientsäkrad hypnosterapi.
 Som ni kanske läst i mina tidigare rapporter 
så erbjöd ESH en tidsbegränsad möjlighet att 
skaffa certifikatet genom att få underskrifter 
från oss lärare i SFKH på godkända kurser 
och behandlar behörighet efter 2årsutbild-
ningarna. Denna ”grandparent” klausul som 
cEPEs (certifieringskommittén) ordförande 
Shaul Livnay initierade, upphörde 2011, och 
tanken var att ESH skulle överta examina-
tionen inför certifiering. Jag satt med i cEPE 
då vi arbetade på att jämföra och samordna 
kursplanerna i alla medlemsländer. Jag in-
såg snabbt att vi har väldigt olika nationella 
förutsättningar för behörighet i hypnos, och 
att ett samordnande skulle bli mycket svårt. 
Därför drog jag mig ur kommittén. 2011 
övertogs ordförandeskapet för kommittén av 
engelsmannen Martin Wall. Han förklarade i 
Bremen att cEPE kommit fram till följande:

 Planen att centrala examinatorer skulle 
samarbeta med nationella dito har avbrutits. 
Planen att erhållet certifikat kan upprätthål-
las endast om det uppdateras med fortsatt 
utbildning i hypnos (cPD, continuing profes-
sional development) försvåras av nationella 
skillnader i tradition. Det har således visat sig 
omöjligt att samordna examinationskriterier 
på grund av skillnader mellan medlemslän-
dernas riktlinjer. 

Kommitténs förslag: 

1. För att erhålla certifikatet (EcH), skall den 
sökande ha bedömts vara skicklig, kompetent 
och följa riktlinjerna för patientsäkerhet i sitt 
utövande av hypnos. Bedömningen görs av 
medlemslandet (SFKH i vårt fall).
 cEPEs uppgift är att säkerställa en mini-
mistandard för våra kursplaner och finna ett 
system för certifierades kompetensutveckling.

2. För att erhålla certifikatet eller behålla ett 
redan utfärdat interimistiskt certifikat skall 
den sökande ha demonstrerat professionell 
utveckling i hypnos.
 cEPEs vision är att ge certifikatet ett reellt 
värde. Exempel på förmåner för certifierade: 
certifikatet intygar innehavarens höga profes-
sionella standard, ger rabatt på prenumeration 
på contemporary Hypnosis and Integrative 
therapy, få en särskild id-bricka vid våra kon-
ferenser, engageras i forskningsprojekt samt 
erbjudas exklusiva events vid kongresserna.

3. EcH skall erkännas av europeisk lagstift-
ning, professionella branschorganisationer 
(psykologförbund, läkarförbund, etc) och 
patienter, som en kvalitetsgaranti. 
 cEPE har uppvaktat EU-parlamentet och 
kommit fram till att planerna på att samordna 
psykoterapibehörighet förefaller lika svårhan-
terad på EU-nivå som i ESH.

Rapport från European Society of hypnosis
Council of Representatives

av Susanna Carolusson
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Uppsummering ISh COR möte
Bremen 18 oktober 2012 

av Gunnar Rosén

tillsammans kom drygt 40 personer från 18 olika länder för att deltaga av totalt 22 reg. och 
betalande. De flesta länder hade 1-2 representanter, men några, t.ex. tyskland och Italien 
kunde ha 5 representanter p.g.a. att det förekommer många hypnosföreningar där. Island är 
ny medlem av ISH och deltog med 2 repr. Kina önskar vara med och arbetar med uppbyggnad 
av sin förening för att söka om medlemskap.  
 Ledaren för Bremenkongressen Bernhard trenkle hälsade välkommen och berättade att det 
var ca 2300 deltagare från 44 olika länder. Mötet gick igenom och godkände rapporter från 
ledaren (Loriedo) och kassör (casula). Ekonomin är god, vilket betyder att styrelsen kan ha 
ett bra samarbete och träffas på olika ställen i värden.  En viktig uppgift för cOR var att välja 
en ny styrelse, då den gamla avgår och resultatet blev så här:

Gamla styrelsen     Nya styrelsen
President: camillo Loriedo   Julie Linden, USA
Immediate Past President-Eric Vermetten  camillo Loriedo, Italien 
Pres-elect: Julie Linden    claude Virot, Italien
Sec-treasurer: consuelo casula   Mark Jensen, USA
cOR chair: Bernhard trenkle   Bernhard trenkle, tyskland
Vice chair: Giuseppe DeBenedittis  G. DeBenedittis, Italien
Sec: Brian Allen     Woltemade Hartman, Sydafrika
Matthias Mende     Brian Allen, Australien
Greg coman (resigned)    consuleo casula, Italien
David Wark     Frank Gardn-Breche, Frankrike
claude Virot     Katalin Varga, Ungern

USA, Italien och tyskland är bra representerade, men ingen från Skandinavien är med! Nästa 
ISH kongress är i Paris 2015 och ansökan för 2018 är i gång. För mer detaljer om cOR möte 
se http://www.ishhypnosis.org 
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Rapport från DGh, tyska hypnosföreningens 
årsmöte i Bad Lippspringe, november 2012

av Susanna Carolusson

Nu förstår jag äntligen vad P-O Wikström 
menade när han tjatade om den tyska hypnos-
föreningens föredömlighet. Dåförtiden tyckte 
jag bara att han pratade i egen sak, han var 
ju ändå en ständig VIP-person varje årsmöte 
där. Och hade förstås byggt upp kollegiala re-
lationer av stort värde. Inte minst Albrecht och 
Gudrun Schmierer, tandläkarparet som byggt 
upp ett omfattande hypnosutbildningspro-
gram för tandvårdsfolk i tyskland. Och som 
publicerade foton till Peos minne i föregående 
nummer av hypnosNytt. 

I år var jag inbjuden att vara en av fyra hu-
vudföredragande den avslutande dagen och 
att ge en heldags workshop dagen innan. Det 
var Walter Bongartz, professor vid Konstanz 
Universitet, som hade rekommenderat DGH 
att bjuda in mig. Några av er minns säkert 
Walter Bongartz som en av de första gästlärare 
jag bjöd in på ett SFKH årsmöte i Göteborg för 
ca 20 år sedan. Så nu sitter jag här med samma 
retorik som P-O en gång använde. Kanske är 
detta inte av något större intresse för våra 
medlemmar? Feed-back uppskattas. Vad var 
det då jag fann så föredömligt? Jo, följande:

 Årsmötet ligger på ett och samma ställe varje 
år, naturskönt i en småstad och till glädje för ho-
tellägarna som får en säker inkomst i lågsäsong, 
varje november. Detta gör att hotellets service 
blir extremt god. DGH har blivit en institution 
med pondus på den lilla orten. Vid hotellinfar-
ten utmed landsvägen står en permanent stor 
skylt, ca 4x3 meter, med DGHs logotyp och 
”Välkommen till Tyska hypnosföreningens års-
kongress. Vive la trance!” Ute på gatorna syntes 
posters om kongressen överallt. Vid hotellen-
trén såg jag minst tio flaggor och banderoller 
med samma budskap. Inne i hotellet pryddes 
väggarna med inramade posters från åtmins-
tone tio tidigare årskonferenser. En fantastisk 
reklam för hypnos under kurortens högsäsong!

 Man hade passat på att erbjuda en föreläs-
ning för allmänheten på en av stadens lokaler 
för dylika ändamål. På flera ställen såg jag 
posters med reklam om en  ”Gratis föreläsning 
om hypnos, vägen till det undermedvetna”. 
Fredag kväll.

 De föreläsare som drog mest folk i denna 
tyska förening, var tysktalande. tyskland har 
ju så många fler invånare är lilla Sverige och de 
betraktar fortfarande sitt eget språk som fullt 
tillräckligt för att kunna fungera i vårdarbete 
och fortbildning. Mitt aulaföredrag var näst-
intill obligatoriskt för alla ca 600 deltagarna, 
emedan inga parallella föredrag hölls denna 
dag och de flesta behövde sina fortbildnings-
intyg för legitimationens upprätthållande. Jag 
höll ett föredrag om betydelsen av traumabe-
handling med patienter med diagnos förvär-
vad hjärnskada. Jag hänvisade naturligtvis 
till mina böcker i ämnet och tog tillfället i akt 
att läsa högt på tyska ur ”Da drin ist noch 
jemand”, så att även de som saknar vana att 
lyssna på engelska, kunde få ut något av mitt 
föredrag. 
 Sedan urminnes tider (smile/le) återkom-
mande föreläsare på DGH årskongress är 
våra medlemmar, tandläkarparet Berne och 
Anita Erlandsson. Berne talar flytande tyska. 
Kanske Anita också, det har jag inte tagit reda 
på. Många valde deras workshop. Färre var 
det som kom till min workshop om Burn Out 
Syndrome, men de tio som kom var mycket 
engagerade, bl.a. en kardiolog, som dessutom 
var homeopat, psykoterapeut och -handledare 
samt specialiserad i stressmedicin. Han hade 
inga förväntningar på att lära sig något nytt, 
eftersom det var så han upplevde de flesta 
hypnosseminarier numera, men blev glatt 
överraskad över djupet och de användbara 
Shorrövningarna. Deltagarna blev fascine-
rade över hur mycket de kunde få ut av sina 
egna övningar, med lite draghjälp av mig. Vi 
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kan nog vara stolta i SFKH över våra kursers 
bredd och djup, att de flesta av oss behärs-
kar både medicinsk och psykologisk hypnos, 
direkta och indirekta suggestioner, Erickson-
influerad positiverande kommunikation, samt 
bearbetande, insiktsorienterade, integrerande, 
analyserande och jagstödjande metoder.
 Åter till valet av plats för denna tyska kon-
gress. I Sverige brukar vi lägga årskonferen-
ser centralt i storstad (med undantag för Pite 
Havsbad) och argumentet härför har varit 
att storstaden lockar fler deltagare pga ut-
budet av kultur och nöjen, vilket drar till sig 
sådana som vill passa på att ta en extra ledig 
dag, eller har sin partner med. Detta föreföll 
inte vara något problem i Bad Lippspringe. En 
underbar stor naturpark/skog att motionera i 
låg alldeles intill oss. Ett stort spa för vuxna, 
med fem sorters bastu, mm. fanns i hotellet. 

För den som ville spara på logi- och kostut-
gifterna fanns billigare hotell och matställen 
på gångavstånd. Det närmaste jag kan tänka 
mig i Sverige, som kan motsvara denna kur(s)
ort, skulle vara en uppskattad sport-/rekrea-
tionsby med ett urval av smärre restauranger 
och hotell. Dalarna? Värmland? Öppna res-
tauranger i lågsäsong kräver en befolkning 
som ofta går ut och äter när turisterna inte är 
där. Fördelen med de tyska kurorterna är att 
de sysselsätter många ortsbor, eftersom där 
även finns ett stort antal specialkliniker inom 
medicin och rehabilitering. Jag vet inte om vi 
kan erbjuda något motsvarande i Sverige, el-
ler vad tror styrelsen?

Författaradress:
susanna@carolusson.se

 

Nya rutiner!
 
Observera att du nu får din faktura i december för ditt medlemskap i SFKH kommande 
år, i stället för den tidigare traditionen att skicka fakturan med septembernumret. Vi 
anar att en del av de som behövt påminnas om sin betalning kanske lagt fakturan åt 
sidan tills nyåret närmar sig, och sedan har den hamnat bortanför det dagliga synfältet. 
Så nu hoppas vi att du betalar medlemskapet med fakturan, så snart den anländer!
 Medlemskapet är viktigt för vår fortsatta möjlighet att sprida kunskap om hypnos. 
I dagens samhälle är det viktigt att synas bland allt brus. Vetenskapligt förankrade 
medicinska och psykologiska behandlingsmetoder ansågs förr stå över reklamens 
förföriska språk och spridande. I dagsläget säljs metodkurser med en intensitet och ett 
överflöd av reklampost, mejl och facebookande som övergår alla tidigare principer 
för ”information”.
 I allt detta brus skall vi stärka den seriösa kliniska hypnosens plats i vården. Som medlem 
är din insats ovärderlig.
 Och vad får du själv ut av medlemskapet? ISH och ESH-konferenser och kurser av 
hög kvalité i Sverige, Europa och andra världsdelar ger dig rabatt på avgiften. I din 
egen krets kan du gå på seminarier och andra medlemsmöten.
 Många med hypnoskompetens har upptäckt att samlingarna i den lokala kretsen 
ger nödvändig inspiration och fortbildning så att lusten och kompetensen att använda 
hypnos stimuleras.
 Om du inte får en faktura innan januaris början, kan det bero på att vi inte fått din 
avgift för 2012 och att du därmed fallit ur registret.
 Hör av dig till kansliet om du inte får en faktura, så att du kan ges möjlighet att bli 
medlem igen!
 Skulle det vara så olyckligt att tidningen når ett dödsbo, ber vi dödsboet att bara 
returnera kuvertet och med filtpenna skriva ”Adressaten avliden”.

kansliet@hypnosforeningen.se eller 031-711 71 18
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this was the absolutely greatest ISh Congress 
ever. Bernhard trenkle and his staff organized 
everything in great detail and no country will 
ever be able to live up to this organizational 
excellence. Nevertheless, someone has to do it 
again, and the next ISh congress will be held 
in Paris 2015, hosted by Claude Virot.

ca 2000 deltagare, varav 280 lärare vimlade 
här. Jag skymtade mina svenska kolleger några 
sekunder här och där, hejade på Anna Gerge 
med make Kjell ute på sta’n, umgicks med 
Michael Rundblad på rummet; alltså på var 
sida bordet över ost, frukt och vin, vi gick på 
kongressens kabaré och bjöds sedan med på 
en nattrunda av holländska kolleger. Dessa 
kolleger var: Eric Vermetten, holländsk tidi-
gare ordförande i ISH och Joost något, också 
en holländsk psykolog. Vi betittade Ratskel-
ler och gamla HanseStadt-byggnader i Gamla 
Stan. På hemvägen upptäckte Michael att hans 
bakficka var tom. Där hade hans plånbok med 
några tusen euro legat, men nu – borta. Att 
lära av detta: När vi är på dessa underbara 
kongresser i världens stora städer, se upp för 
ficktjuvar! Själv har jag tagit för vana att inte 
ens titta på en karta, utan istället memorera 
den innan jag går ut, eller studera kartan gömd 
i en bok, så att jag inte blir en attraktiv turist 
att förfölja till en plats med trängsel.
 Jag pratade en stund med Lars-Eric Une-
ståhl, som jag annars bara brukar se skymta 
förbi på våra kongresser, eller så är det kanske 
jag som bara skymtar. Etzel cardeña fanns på 
lärarlistan, men jag såg honom tyvärr inte. Vi 
var flera svenskar, men jag är numera så in-
dragen i diverse kommittéer och uppdrag att 
jag knappt hinner umgås med mina landsmän. 
Jag beklagar detta.
 Jag lyssnade på den avgående ordföranden 
i ISH, camillo Loriedo, som föreläste om fa-

miljeterapi med hypnos. Först lite historia på 
skärmbilden, sedan en härlig demonstration 
med rollspelande frivilliga ”familjemedlem-
mar” som fick ta sig egna påhittade roller. Det 
blev en ganska knasig familj, som ändå fick till 
det hela med camillos hjälp, mycket humor 
och en trevlig hypnosteknik; utifrån det fak-
tum att de rollspelande presenterade sig som 
undflyende all gemenskap och undvikande 
mammans gnäll, fick varje familjemedlem i 
uppdrag att hypnotisera sig in i en fantasi av 
egen passion, och från den distansen obser-
vera sitt familje-jag, och ge sitt familje-jag ett 
råd. Det fungerade alldeles utmärkt. camillo 
fick många bra och kritiska frågor om hur 
han handskas med motstånd och ovillighet 
att delta, m.m.  
 Min egen roll i allt detta: camillo försökte 
få mig vald till ISH styrelse, men där fick han 
tji! Endast våra representanter i ISH council 
of Representatives är valbara. Det var väl bra 
för mig, tänkte jag, men kom inte undan ändå, 
för innan kongressen var slut valdes jag in att 
sitta i en ISHkommitté med uppdrag att se 
över kriterierna för individuella medlemskap 
i ISH och för tillträde till kongresserna. Detta 
är en kontroversiell fråga, och vår nya ISH-
ordförande Julie Linden förslog min antago-
nist i frågan att bilda kommitté tillsammans 
med mig och Bernhard trenkle. Antagonis-
ten hter david wark och är en välkänd ame-
rikansk barnläkare, om jag inte misstar mig. 
Han är för ett öppnande av föreningen, så att 
pedagoger och coacher kan delta och kanske 
även vara medlemmar. Vi fick ett bra samtal; 
han insåg att jag baserar min uppfattning på 
erfarenheter och konsekvensanalys, inte av 
dogmatiska skäl. Han märkte att jag också 
kunde förstå hans tänkesätt och argument för 
en öppen hållning. Vi kanske inte kan komma 
överens, men det är ingen katastrof, så länge 

Bremen, the 19th International Congress 
of hypnosis, 2012

av Susanna Carolusson
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vi behandlar varandra med respekt och förstår 
att intentionerna är goda från båda håll. David 
var glad över att jag lyssnade och förstod hans 
hållning, även om jag inte höll med.  
 Vad mera av intresse? Jo jag lyssnade än en 
gång på Steven Hassan, som många av er hade 
som gästlärare på den legitimationsgrundande 
utbildningen i samverkan med Riksförening-
ens årsmöte i Lund, var det 1998? Nåväl, han 
har utvecklat sina metoder för att hjälpa av-
hoppare från sekter, till att gälla även kvinnor 
som levt med psykopater som brutit ner deras 
självaktning och förmåga att tänka självstän-
digt. Vi ägnade sedan en kväll åt att samtala 
om hans erfarenheter av sekter, sektliknande 
kulturer och kyrkor, samt politik, cIA och 
mina cD-inspelningar, som han fick mig att 
producera på engelska innan jag ens hunnit 
skapa svenska versioner (IBS-hypnos och im-
munförsvarslugnande hypnos). 
 Sedan har vi Ego State therapy Internatio-
nal. Vi hade en hel dags föreläsningar i panel-
form och placerades i den största av salar, med 
plats för flera hundra åhörare. Nu var inte alla 
där, men kanske satt där 200 åhörare. Wolte-
made Hartman inledde med att beskriva hur 
ESt växer lavinartat och trycket på oss att 
upprätta kriterier för våra utbildningsnivåer, 
lärarkompetens och handledarkompetens, 
specifikt för ESt. Därefter presenterade jag 
ett fall som handlade om Ego State tekniker, 
vikten att använda överföringsfenomen och 
betydelsen av gränser, såväl avseende patien-
tens jag som terapeutens ramar. Det föll sig 
så väl, att efter mig var det Maggie Phillips 
tur, och hon teoretiserade om just gränser och 
kunde knyta an till mitt fall. Det lät som om 
vi hade förberett detta samarbete så väl, men 
egentligen visste inte någon av oss vad de an-
dra i panelen skulle ta upp. Efter Maggie var 
det Areed Barabasz tur. Han beskrev att han 
kommit ytterligare ett steg i forskningen om 
ESt i traumabearbetning, och resultaten pekar 
på att ESt ger bättre effekt än såväl KBtme-
toder specifikt för trauma, som EMDR. Hela 
förmiddagens föredrag spelades in på DVD, 
som jag har till utlåning mot portoavgift. 
Kontakta mig om detta är intressant. Areeds 
studie kommer att publiceras i Int Journal of 
Hypnosis, januari.
 Under eftermiddagen höll några utvalda 
kvinnliga ledare inom hypnos korta föredrag 

i ett gemensamt symposium under rubriken 
MsMesmer. Det var barnpsykologen, tillika 
tillträdande ordföranden i ISH, Julie Linden, 
som valt ut dessa ledare. Hon inledde med 
ett strålande anförande om kvinnor som haft 
svårt att komma fram i manligt dominerade 
sammanhang och varför hon valt dessa 12 
kvinnor, varav jag var/är en (jag fattar inte 
riktigt detta, men så är det). Övriga är: Karen 
Olness, som varit tidigare ordförande i ISH, 
arbetat i Afrika med barn, skrivit böcker om 
hypnos och cancer samt besökt Skandinavien 
titt som tätt pga. norskt påbrå.  Maggie Phil-
lips och jag möttes även i detta seminarium. 
christel Bejenke, anestesiolog; henne minns 
ni från ett årsmöte i Stockholm och som lä-
rare på den första legitimationsgrundande 
utbildningen. Och anestesiolog Elisabeth 
Feymonville som var hos oss i Malmö i mars. 
consuelo casula, psykoterapeut från Italien 
och initiativtagare till Women’s Voices; en fö-
reläsningsturné och en bok, som vi, dvs några 
av oss, genomförde i Italien och Wien under 
några år. teresa Robles från Mexico, pionjär 
för Ericksoniansk terapi där och Elvira Lang, 
forskande läkare som publicerat sig i Lancet 
med goda resultat från hypnos i akutvård. 
Samma Elvira fick senare vid banketten en 
utmärkelse för framstående insatser i hypno-
sforskning. MsMesmer-seminariet blev rejält 
applåderat, och många beklagade att vi inte 
hade placerats i programmet som en Key Note 
i den stora salen och med inspelning på DVD. 
Jag tror inte att Bernhard trenkle är feminist. 
Får vi riktigt bra utvärderingar kanske det blir 
vid nästa kongress, Paris släpper nog fram oss.
 En kväll hade vi i EStI möte Ego State th-
erapy International). Maggie Phillips och jag 
fann varandra igen, vi pläderade för samma 
linje, och så blev det: Nämligen att hålla oss 
inom befintliga hypnosorganisationer, inte 
bilda ny förening, inte ha betalande medlem-
mar, stadgar, årsbokslut och allt vad det för 
med sig av arbete och kostnader, utan bara 
vara en intresseorganisation: ”federation” el-
ler ”congregation”. Vissa kostnader är nöd-
vändiga; hemsida och viss annonsering. Mitt 
arbete med att sammanställa minimikriterier 
för utbildning i ESt, lärar- och handledar-
behörighet ledde till beslutet att ESt-utbild-
ningarna sammanlagt skall innehålla minst 
180 timmar, hypnosgrundkursernas timmar 
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inräknat. Handledning inom ramen för kurs 
och egenterapi specifikt för ESt inräknas 
också. Min plan för SFKHs kurs i ESt hål-
ler måttet väl se separat annons, här eller på 
hemsidan www.hypnosforeningen.se. Detta 
möte i Bremen representerades av: Syd-Afri-
ka, Australien, Österrike, tyskland, Schweiz, 
Kanada, Polen, England, Mexiko, Danmark 
(AnnMarie Harnum), Sverige och snabbt in-
valda blev även Kina! Dagen efter mötet hade 
danskar och norrmän tillsammans fått fram en 
norsk representant som utbildats av Watkins 
och Hartman, nämligen Hans christian Ram-
skov. Jag valdes officiellt till vice ordförande 
efter att ha varit tillförordnad ett tag. Wolte-
made hade hört ryktas om att ISH vill instifta 
en utmärkelse till minne av John och Helen 
Watkins, så snabbt bestämde vi att föreslå ett 
samarbete ISH-EStI för denna eventualitet. 
Nästa möte hålls i Sydafrika i februari 2013 
i samband med en stor ESt och hypnoskon-
gress, välkomna dit. Precongress hålls på ett 
safariområde!!!
 Den sista dagen höll jag ett seminarium om 
stressrelaterad sjukdom, hypnos och ”vad som 
är verksamt” i hypnos och psykoterapi. till 
min stora glädje satt Dabney Ewin i publi-
ken och lyssnade uppmärksamt med instäm-
mande nickanden. För er som inte vet, så är 
Dabney en amerikansk professor i psykiatri 
och kirurgi, mest känd för att han förklarat 
fenomenet constant Pain Syndrom, och vissa 
smärtors omedvetna rötter i trauma, avtäckt 
med hjälp av ideomotorisk intervjumetod. Jag 
hade honom till bordet vid banketten och vi 
dansade till diskomusik. tänk att få vara vid 
så god vigör i så hög ålder (90?). Bankettens 
höjdpunkt var utdelandet av utmärkelserna. 
Utöver Elvira Lang som jag nämnt, prisades 
camillo Loriedo, Bernhard trenkle och Daniel 
Kohen, barnläkaren som forskat tillsammans 
med Karen Olness. Det ”svenska” priset: Jay 
Haley Award for early career, gick till den ka-
nadensiska neurologiforskaren Amir Raz. Ut-
märkelserna visades på storbild och publiken 
var mycket förtjust i valet av konstverk för 
Jay Haley early career award: Bertil Valliens 
”Brains” i glas, med inslag av svart och guld. 
Raz forskar ju på hjärnan, så det passade bra 
den här gången. En som särskilt uppskattade 
priset var Jay Haleys änka Madeleine, som 
bad mig skriva ner konstnärens och glasbru-

kets namn. Dr Raz höll den avslutande före-
läsningen, som var en sann uppvisning i kun-
skap, intelligens och hänförande pedagogik. 
 Jag kom i samspråk med Dan Short, Er-
icksonianen från Dallas som gav ut ”Hope 
and Reciliency” tillsammans med Betty Alice 
Erickson. Resultatet av detta samtal blev att 
vi eventuellt kommer att publicera en motsva-
rande bok på svenska med mig som översät-
tare och medförfattare. Jag får se när tid finns 
för ett så stort projekt.
 Ja, så var det alla formaliteter förstås. ESH 
cOR-möte och ISH cOR-möte. Bengt Hägg-
qvist och Gunnar Rosén skriver eventuellt nå-
got om ISH. Michael Rundblad var ersättare 
för Åsa Fe Kockum i ESH cOR. En viktig ny-
het som jag vill nämna är att det europeiska 
hypnoscertifikatet inte kommer att utfärdas av 
en central examinationskommitté såsom pla-
nerat. Man har insett att varje medlemsland 
måste få avgöra behörighet för certifikatet, 
givet att man håller en god standard på det 
man kallar behörighet. Hos oss i SFKH är det 
att ha en legitimation i vårdyrke (eller aukto-
risation som socionom), klinisk verksamhet 
under patientsäkerhetslagen och någon av 
våra 2årsutbildningar.
 Detta var ett mycket avgränsat utdrag ur 
alla föredrag, möten och samtal som ägde 
rum denna kongress. För min egen del inkom 
inbjudningar att gästföreläsa i Budapest i au-
gusti och på Island, när det kan passa. Nu i 
november ska jag föreläsa på DGH (Deutsche 
Gesellschaft für Hypnose) årsmöte.
 Nästa ISH-kongress är i Paris augusti 2015. 
Se meeting calendar för rabatterad tidig re-
gistrering! ESH-kongressen sker i augusti 
2014 i Sorrento, Amalfikusten. Varför inte 
semestra några dagar i samband med detta? 
För dig som har firma blir hela resekostnaden 
och kongressdagarnas mat- och logikostnad 
avdragsgill. 
 Dessa kongresser inspirerar!

Författaradress:
susanna@carolusson.se
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Rapport från ESt-I
13 länder har slutit upp!

av Susanna Carolusson

I ledningen har vi: Woltemade Hartman ord-
förande, Susanna carolusson vice ordförande, 
Eva Ferstl sekreterare och kassör, Matthias 
Mende ISHrepresentant och Gordon Em-
merson adjungerad för forskning och littera-
tursammanställning. centrala personer utan 
specifik ledningsfunktion är Maggie Phillips, 
claire Frederick och Areed Barabasz (USA) 
och Peter Richard Herbert (Australien). 13 
länder är representerade från och med nu, av 
vardera två representanter. Det är naturligt-
vis inte lätt att rättvist och objektivt försöka 
välja representanter! Många vill vara med och 
många anser sig kompetenta nog. Vi försöker 
välja utifrån ett par kriterier som kommer att 
formuleras i ”Vision and Mission”, vårt sub-
stitut för stadgar. Föreningar har stadgar, sam-
manslutningar har visioner och uppdrag. Jag 
mottar tacksamt idéer på engelska från SFKH 
styrelse om ESt Vision and mission, vilka jag 
vidarebefordrar till ordföranden Woltemade. 
Orubbligt är dock att vår viktigaste vision är 
att föra vidare Helen och John Watkins’ arv. 
Av det skälet prioriterar vi representanter som 
gått deras kurer och deras lärjungars kurser, 
utifrån främst psykodynamisk teori, modern 
dynamisk teori och de ska också ha en gedigen 
hypnoskompetens. 
 Det är upp till respektive lands representant 
och hypnosförenings styrelse att välja sitt lä-
rarkollegium och handledare i utbildningarna, 

utifrån vissa gemensamma grundkriterier. Jag 
inhämtar f.n. alla representanternas tradition 
eller uppbyggnadsidé i frågan. Vissa grund-
krav är klara: Att vara lärarbehörig kräver 
genomgångna ESt-kurser t.o.m. avancerad 
nivå (i de länder detta inte funnits har vi över-
gångsregler förstås), minst två års praktik som 
terapeut i ESt efter avslutad utbildning, samt 
ett antal timmar som assisterande lärare i ESt-
kurs, avsett som ett prov på pedagogisk för-
måga och förmåga att samarbeta i kollegiet. 
Det föreslås också att man ska ha publicerat 
en artikel om ESt och/hållit föredrag på kon-
gress i ämnet. Det senare misstänker jag är ett 
PRknep för att föra ut kunskap om ESt och 
jag är osäker på om det ska krävas för att vara 
lärarbehörig. Handledare ställs inför högre 
krav. Här har vi i Sverige ett försprång med 
en generell psykoterapihandledarutbildning på 
PDt-grund. Flera länder har skapat en specifik 
ESt-handledarutbildning. Det behöver inte vi 
göra i SFKH, såvida inte behov uppstår med 
tiden. F.n. är kravet här att ha handledarut-
bildning, företrädesvis inom PDt och att ha 
ego state-utbildning på högsta möjliga nivå.
 SFKH Ego Stateutbildning har godkänts av 
Sveriges Psykologförbund som specialistkurs 
för psykologer med 7,5 högskolepoäng!!!
Det vara allt för denna gång. 

Susanna
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Under våren 2013 kommer Anna Gerge att publicera ett större verk på barn och ung-
domssidan Vad har du varit med om? PTSD och dissociation hos barn och unga, förekomst, 
diagnostik och behandling. Boken består av en inledande teoridel, följt av metodkapitel 
och avslutas med ett stort antal kliniska vinjetter skrivna av inbjudna behandlare. Flera 
av dessa betonar värdet av egostate terapi i psykoterapeiutiskt arbete.
Följande text utgör ett av metodkapitlen, de andra två handlar om EMDR och 
Symboldrama: 

Kapitel 9. Klinisk hypnos i arbete med
höggradigt dissociativa patienter, del 1 

av Anna Gerge

Imagery techniques are well-known procedures 
that should be part of the standard repertoire 
for all therapists who work with clients with 
complex dissociative disorders. The most beau-
tiful way of applying them is to individualize 
them according to the needs and characteristics 
of the client, who is helped to create his or her 
unique imagery. 

Onno van der Hart 
sid 10 i EStD’s Newsletter volume 1, 2010

Vakna traumainducerade 
transtillstånd och hypnos
Det finns starka samband mellan de komplexa 
dissociativa störningarna, främst DID och 
DD-NOS, och hypnotiserbarhet. Patienter 
med DID har högre grad av hypnotiserbarhet 
än någon annan grupp av psykiatriska patien-
ter (Kluft 1991, 2012b, Spiegel & Maldona-
do 1998, Gilligigan & Kennedy 1989/2002). 
Hypnos har också framgångsrikt använts i 
behandlingen av dissociativa störningar (El-
len-berger 1970, Kluft 1982–2012d), Phillips 
& Frederick 1995, Witzum & van der Hart 
2009, van der Hart 2010, 2012). Även om 
detta inte är belagt i randomiserade kontrolle-
rade studier. Detta beror på att dessa behand-
lingar ofta är mångåriga och behöver utvärde-
ras på andra sätt.
 Barabasz et al (2011, 2012ab) har däremot 
manualiserat John Watkins egostate terapi för 
personer med ASD, akut stresssyndrom och/
eller PtSD (Wakins 1949). Utifrån detta har 
två placebo kontrollerade studier just pub- 

licerats (Barabasz et al under publicering). Re-
sultatet av studierna visar att den hypnosba-
serade egostateinterventionen genomförd som 
en längre session vid ett behandlingstillfälle 
är höggadigt signifikant. Patienter med något 
lägre jagstyrka behöver däremot behandlas 
under längre tid med hypnosbaserad egosta-
teterapi eller annan vald metod. 

Kliniskt inducerade transtillstånd, det vill 
säga hypnos, i andra behandlingsformer I
Inslaget av trans och delade erfarenheter i ”som 
om”-världen i kreativt gestaltande metoder är 
ofta stort. Dessa metoder används ofta i barn- 
och ungdomsterapier (Silberg 2013). I varje 
metod där patienten uppmanas att ”se för sin 
inre syn”, ”föreställ dig” etc, finns ett, ibland 
omedvetet, inslag av heterohypnos, det vill säga 
kliniskt inducerad trans (Gerge 2009, 2010). 
Med detta menas transtillstånd som uppstår ef-
ter induktion från behandlarens sida (Erickson, 
Rossi & Rossi, Hammond 1990, Yapko 2003). 
 Om man arbetar med patienter som har 
svårigheter med eller är rädda för att integrera 
implicit (preverbalt) material, är kunskap om 
förändrade medvetandetillstånd och hur man 
reglerar dem av stort värde enligt van der Hart 
(2012) som även rekommenderar att man som 
behandlare skaffar sig en formell hypnosutbild-
ning. Han konstaterar samtidigt att erfarna kli-
niker som arbetar med höggradiga dissociativa 
störningar kommer att arbeta med patienter i 
transtillstånd oberoende av om de har formell 
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hypnosutbildning eller ej. Detta därför att dessa 
patienter har en kontinuerlig, ofta plågsam, 
kontakt med sin inre föreställningsvärld som 
kommer till uttryck i bilder, tillstånd, röster 
och kroppsförnimmelser. (Notera att begreppet 
imagery är vidare än det svenska begreppet inre 
bild och att man som hypnosterapeut arbetar 
med förnimmelser - ”inre bilder” - i alla repre-
sentationssystem).

Varför använda hypnos i behandling av 
traumatiserade patienter? 
Komplext traumatiserade och dissociativa barn 
och unga är som människor är – dvs olika. 
Dessutom har de i varierande grad bristande 
flexibilitet, rädsla för inre tillstånd, förhöjd 
anspänning och svårigheter med att uppleva 
neuroceptionen av trygghet (van der Kolk & 
Pynoos et al 2009, Porges 2011). Då blir dess-
utom den kliniska hypnosens betonande av 
vikten av att skräddarsy interventioner och att 
lugna och reglera patienter särskilt värdefull.
 Utifrån Wickramasekeras modell; Prediction 
from the High Risk Model of Threat Perception 
(HRMTP) (1979, 1986, 1998) kommer kombi-
nationen av hög grad av hypnotiserbarhet och 
hög grad av negativa affekter att bland annat 
resultera i DID - dissociativ identitetsstörning, 
grava insomningssvårigheter, BPD-borderline 
personlighetsstörning, PtSD och hysterisk psy- 
kos (Wickramasekera 2000), numera förslags-
vis benämnd dissociativ psykos (van der Hart & 
Witztum 2009; Witztum & van der Hart 2009). 
 Låt oss inledningsvis göra en kort repetition 
av varför det är viktigt att nå, lugna och reglera 
implicita nivåer hos anknytningsskadade och 
komplext traumatiserade människor obero-
ende av om det gäller tidiga inre arbetsmodeller 
för självet eller biologiskt medfödda funktioner 
som systemen för anknytning och försvar. 
 Våra biologiskt medfödda försvarssystem 
är baserade i funktioner i hjärnstam och lill-
hjärna, den så kallade ”reptilhjärnan” (Kral 
1969, McLean 1985, cozolino 2002, Panksepp 
2003). Det gäller såväl vår fight-flight respons 
som förmågan att när situationer blir för över-
väldigande ”spela död”, det vill säga gå in i ett 
tillstånd av kollaps och sänkt medvetandegrad. 
Anknytningssystemet – som vi delar med de 
andra sociala däggdjuren, dvs de som tar hand 
om sina ungar – är baserat i funktioner i mel-
lanhjärnan, det vill säga i det limbiska systemet.
 Vid överväldigande händelser får vi en 

aktivering av vårt försvarssystem. När PtSD, 
komplex PtSD och dissociativa störningar 
börjar utvecklas, är problemet egentligen inte 
personens stresspåslag. Utan att personen inte 
längre kan reglera ned sin anspänning. Särskilt 
de som har en desorganiserad anknytning 
kommer att få en konstant aktivering av sina 
medfödda system för försvar efter överväldi-
gande händelser. Som konstaterats tidigare i 
boken, kommer tidig relationell traumatisering 
att leda till negativa anatomiska förändringar 
och bristande utveckling av barns högra hjärn-
halvor (Schore 2003ab, 2009). Detta ger i 
förlängningen en ökad sårbarhet inklusive 
stora svårigheter med att reglera sig (van der 
Kolk, Pynoos et al 2009, Andrea et al 2012) 
och nedsatt immunförsvar (Scaer 2001, 2005).
 Det är alltså nödvändigt att hjälpa relation-
ellt traumatiserade människor att bygga om 
sina inre regleringssystem. God psykoterapi för 
anknytningsskadade och/eller komplext trau-
matiserade människor kan ur detta perspektiv 
ses som ”friskgymnastik för hjärnan” (Siegel 
1999, cozolino 2002, Gerge, 2009, 2010) och 
bör bidra till en ”förvärvat trygg anknytning” 
(Schore 2003cd). Hypnos kan i detta arbete 
bidra med metoder för att använda språket för 
att nå och reglera preverbala nivåer (Spiegel 
& cardeña 1990, Spiegel 1994, van der Hart 
2012) och inducera en neuroception (Porges 
2011) av att världen är tillräckligt trygg. Ett 
hypnosterapeutiskt arbete innebär att följa pa-
tientens symptompresentation, medvetet regle-
ra anspänningsnivåer och medvetandetillstånd 
samt via metaforiskt arbete erbjuda förändrade 
(och mer hälsosamma) inre arbetsmodeller av 
själv med själv och själv med annan.  
 Hypnos kan därför med fördel användas i be-
handlingsarbetet med komplext traumatiserade 
och dissociativa patienter (Kluft 1982-2012b, 
Hunter 2007, Gerge 2009, Gerge i Gerge et al 
2010, 2011, van der Hart 2010, 2012). Den 
inre världens pågående aktualitet, som fort-
gående påverkas av traumatiska upplevelser, 
innebär att komplext traumatiserade patienter 
fortsätter att leva i traumatid (van der Hart 
et al 2010). Genom att nå och reglera delar 
och aspekter av patientens inre värld, där det 
känns som att det svåra fortfarande händer, 
kan ny stabilitet erhållas och läkning kan ske 
(Kluft ibid, Barabasz et al 2008, 2011, Boon 
et al 2011/2012). 
 En som länge och grundligt utvecklat me-
toder för arbete med höggradigt dissociativa 
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patienter är Richard Kluft. Han konstaterar 
(Kluft 1990) liksom många andra att med 
ökande grad av psykisk traumatisering och 
bristande anknytning minskar personens 
förmåga att lugna och reglera sig (Achterberg 
1985, Van der Kolk, McFarlane & Weisaeth et al 
1996; Siegel 1999, 2003, 2007, 2010, Siegel & 
Hartzell 2003, Gerhart 2004; Van der Hart et al 
2006; Brand et al 2009; Dutra et al 2009; Schore 
2003abcd; Schore 2009; Schäfer et al 2009). 
 Hypnosinterventioner kan bidra till bättre af-
fektreglering och utveckla patientens förmåga 
att börja registrera hur det känns i kroppen 
(Rossi 1983, Gerge ibid, Nathanson 2009, 
Draeger-Munke 2011, Kluft 2012b) så att det 
för patienten blir möjligt att börja integrera 
anspänningsnivåer, affektiva tillstånd och upp-
levelser. Hypnosinterventioner kan skräddarsys 
för att hjälpa patienterna att överkomma både 
de kognitiva distortionerna av att andras behov 
är viktigare än de egna behoven och att det 
är farligt att känna hur det känns i kroppen. 
Korrektiva upplevelser kan bland annat formas 
genom inre bildarbete med skräddarsydda me-
taforer. Klinisk hypnos kommer då att erbjuda 
ett antal mycket värdefulla metoder (Erickson 
1962, Erickson & Rossi 1979, Brown & From 
1986; Rossi & cheek 1988, chu 1998; Kluft 
1982, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1992, 
1994, 2000, 2003, 2006 2007, 2009, 2012b, 
Kluft & Fine 1993, Fine 1999, Gerge ibid, 
Gilligan 1997, 2002, Gilligan & Kennedy 
1989/2002, Hunter 2007, Phillips 1993, 1995, 
2001, Phillips & Frederick 1995, van der Hart 
2010, 2012, Watkins 1971, 1978, 1980, Wat-
kins & Watkins 1988, 1997). 
 Många patienter med olika former av 
komp-lex traumatisering befinner sig i vakna 
traumainducerade transtillstånd (Gerge 2009) 
under en stor del av dygnets vakna timmar. Där- 
för är det viktigt att behandlare som arbetar 
med komplext traumatiserade patienter kan 
se och tolka transfenomen, oberoende av om 
de använder hypnosmetoder, övriga imagi-
nativa tekniker, olika former av exponering 
eller ”bara” samtal. Som jag påtalat i tidigare 
böcker (2009, 2010, 2011), vill jag dessutom 
påstå att ”bara” samtal inte existerar i psykote-
rapeutiskt arbete med komplext traumatiserade 
patienter. De är i vakna traumainducerade 
transtillstånd oberoende av om deras behand-
lare förstår det eller inte.
 För patienter med PtSD, komplex PtSD 
och höggradiga dissociativa strörningar kan 

de vakna traumainducerade transtillstånden, 
som ofta visar sig som ett milt dissociativt och 
ofta depressivt tillstånd, avbrytas av mer plåg-
samma flashbacks och andra intrusioner av oin-
tegrerat traumamaterial. Att som behandlare 
då ha en förståelse för detta OcH en förfinad 
repertoir av regleringsmetoder, som respekte-
rar att patienten är i ett negativt transtillstånd 
är värdefullt. Då kan vi medvetet hjälpa våra 
patienter att förändra dessa tillstånd. Detta 
är av största vikt för att underlätta patientens 
vardag (Kluft 2009). Då kan vi också, i sinom 
tid, exponera för de traumatiska händelserna. 
Den exponering som ofta behöver ske längre 
fram i terapin, behöver inte nödvändigtvis ske 
med hypnos men kan även göras helt hypnos-
baserat t ex via graderad fraktionering (Kluft 
1990, 2009 och/eller egostatearbete (Watkins 
1971, 1978, 1997, Barabasz et al 2012abc, 
Gerge under publicering) inklusive att adressera 
delsjälv utifrån van der Hart et als (2006) teori 
om strukturell dissociation
 Hypnosterapeutiskt arbete kan föra patien-
ter med dissociativa tillstånd i kontakt med 
avkluvna upplevelseöar eller jagtillstånd, som 
de inte haft frivillig kontakt med sedan de svåra 
händelserna vilka bidragit till den dissociativa 
utvecklingen. Hypnos kan hjälpa dem så att 
de kan börja integrera de olika delarna och 
erfarenheterna. Detta under förutsättning av 
att terapeuten kan arbeta med komplex trau-
matisering och dissociation. Men innan dess 
behöver ett avsevärt stabiliseringsarbete göras.

Att främja integration 
Läkning av patologisk dissociation går ut på 
att bidra till integration. Integration av ett 
psykiskt trauma (inklusive anknytningsskador) 
handlar om att skapa en psykisk syntes och 
realisation. Detta är tidigast beskrivet av Pierre 
Janet (1889) som också kom att använda ett 
i huvudsak hypnosbaserat arbetssätt med sina 
psykiskt traumatiserade patienter. Onno van 
der Hart med kollegor har i nutid fullföljt och 
vidareutvecklat Janets tänkande och kliniska 
arbete. De betonar vikten av syntes av de delar 
och funktioner av patienten som behövts delas 
upp så att personen åter kan få en sammanlän-
kad livshistoria. Detta sker genom att främja 
realisation och presentifikation. Realisation 
är upplevelsen av att vara här och nu – pre-
sentifikation – och upplevelsen av att äga sin 
pågående upplevelse - personifikation. Då blir 
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det möjligt att förstå att livet har fortsatt, att 
personen har agens (kan styra och påverka sitt 
liv) och att idag finns det hjälp att få. 
 terapeuter som arbetar med människor som 
”fastnat” i sin inre värld och medvetet addres-
serar transtillstånd utifrån att de arbetar med 
klinisk hypnos har större förutsättningar för att 
förstå vad förändrade medvetandetillstånd är. 
Vi vet att det slag av metaforer och symboler 
som hypnosterapeuter använder, innehåller 
information som kan nå patienternas ordlösa 
nivåer (Hammond 1990, chu 1998, cardeña 
2008, cardeña et al 2009). Detta leder till 
att både den inre och den yttre verkligheten 
liksom omedvetna och medvetna processer 
kan länkas samman till mer fungerande hel-
heter för patienterna. För den som arbetat 
med en patient med en höggradig dissociativ 
problematik, är det också uppenbart att det 
pågår något ”inuti”patienten. Detta ”något” 
har Kluft benämnt ”the third reality” (1998). 
Med detta menas de aspekter av självet som 
fortsatt att leva i den traumatid då de har 
uppstått. Denna inre värld kan många gånger 
ha en mer påtaglig kvalitet än de pågående 
yttre världen för höggradigt traumatiserade 
(och därmed höggradigt dissociativa) patienter. 
Därför behövs ett medvetet adresserande från 
behandlarens sida av denna inre värld med 
sina tillstånd och symboler för att patienterna 
(äntligen) ska kunna förstå att ”det farliga” är 
över. Först då kan deras neuroception (Porges 
2011) ändras så att vilsamma och resursrika 
tillstånd kan aktiveras. Detta är själva kärnan 
i all form av psykotraumatologisk behandling.

Värdefulla hypnosinterventioner i 
arbetet med dissociativa patienter
Kluft (2012d) redogör för 20 särskilt värdefulla 
hypnosinterventioner som kan användas i ar-
betet med dissociativa patienter. Flera av dessa 
metoder kan även användas med personer som 
inte är lika traumatiserade. Observera att om 
någon mer omgående har tillgång till god själv-
reglering, bör den personen i stället så fort som 
möjligt exponeras för sitt trauma så att livet 
kan levas vidare utan onödigt stresspåslag och 
med större tillgång till personens sociala sam-
spelsförmåga. Detta är särskilt viktigt ju yngre 
personen är. Vid mer komplexa fall kan dock en 
längre hypnosbaserad stabiliseringsperiod vara 
mycket värdefull och ibland helt nödvändig.

 Olika delar av följande sammanställning 
är beskrivna i flera av Klufts tidigare artiklar 
och böcker, se bland annat Kluft (1982, 1988, 
1990, 1991, 1994). Observera att användandet 
av dessa tekniker med komplext traumatiserade 
patienter förutsätter att man dels behärskar 
klinisk hypnos inklusive egostate-arbete 
(Watkins & Watkins 1978, 1997) och kan 
bedömma och behandla arten och graden av 
dissociation. Det är också viktigt att förstå att 
man, om man inducerar transtillstånd, behöver 
hjälpa männskor att återvända till en (för dem) 
normal vakenhetsgrad efter det transbaserade 
behandlingsmomentet (Kluft 2012bcd). 
 Dessutom behöver man för arbete med kom-
lext traumatiserade patienter kunskap om hur 
man behandlar komplexa dissociativa störning-
ar, se ISStD’s Guidelines för barn (2004) och 
för vuxna (2011). Observera även att mycket 
små barn kan ha svåra dissociativa störningar 
(Wieland et al 2011) och att i arbetet med barn 
och unga kan det hypnosbaserade transarbetet 
enligt nedanstående sammanställning gärna 
konkretiseras så att barnen får rita symptom, 
inre delar, förändring och önskade resultat. 
För många exempel på ett sådant arbetssätt 
se Silberg (2013) som även betonar vikten av 
att kunna hypnos för att arbeta med den inre 
föreställningsvärlden på ett adekvat sätt:

Richard Klufts sammanställning av 
hypnosmetoder i arbetet med 
dissociativa patienter

1. Att närma sig delar (av patienten)

2. Att förhandla med delar och låta delar som 
har kompetens för olika sysslor ta över kontroll 
eller genomföra vissa uppdrag. till exempel 
kan delar som är mycket unga få sova eller leka 
i den inre världen när patienten är i skolan eller 
är upptagen med att lära sig nya saker.

3. Omstrukturering genom kombinationer av 
punkt 1. och 2. som syftar till bättre fungerande 
eller specifika terapeutiska mål. Metoderna 
kan även användas för att hjälpa delar som 
är förbjudna att tala om det som har hänt, att 
börja berätta (Här kan ett medvetet bruk av 
fingersignaler, dvs ideomotoriska responser 
vara värdefullt). 

4. Att skapa trygga inre platser. Denna hypnos-
metod har idag inkorporerats i EMDR-behand-
ling samt i flera varianter av KBt-behandling. 
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Men om man arbetar med DID/DDNOS-pa-
tienter är det viktigt att förstå att det kan vara 
mycket svårt för en komplext traumatiserad 
patient att våga slappna av. Att tillåta sig att 
vila kan i sig vara en stark trauma-trigger. Ofta 
behöver ett djupgående inre förhandlande ha 
skett innan det är möjligt att uppleva inre ro 
för alla delar (Gerge 2011, Kluft 2012a). Att 
en del av patienten under terapitimmen kun-
nat samarbeta kring installation av trygg plats, 
betyder för denna patientgrupp inte nödvän-
digtvis att hela patientens personsystem har 
kunnat slappna av.

5. Att dosera och härbergera starka affekter, 
t ex genom föreställda ”humör”-termometrar, 
vridanordningar och reglage för att kunna 
skruva upp/ner anspänning, affekter och käns-
lotillstånd i den inre världen.

6. Mild och graderad förändring. Genom att 
föreslå förändring som blir så mild och gradvis 
att patienten fortfarande kan fungera, samtidigt 
som hon/han får veta mer om sig själv och sin 
psykohistoria, kan upplevelser av hjälplöshet 
förvandlas till upplevelser av egenkontroll och 
bemästrande.

7. tidsmässigt reglerande av abreactions. 
Med detta menas att behandlaren genom att 
förstå och respektera att patienten är i vaket 
traumainducerat transtillstånd kan använda 
translogik (Hammond 1990) och strukturera 
sessionerna så att patienten inte överväldigas 
av sitt material. Det kan t ex handla om att 
patienten upplever något eller låter något ske 
medan terapeuten räknar från ett till tio.

8. Fraktionerad traumabearbetning i trans. 
Med detta menas att behandlaren tar ett sär- 
skilt ansvar för att patienten ska vara kvar inom 
sitt toleransfönster samtidigt som traumabear-
betning sker (genom att traumabearbetningen 
sker i tillräckligt små delar). 

9. hypnos för att sänka anamnestiska bar-
riärer och göra minnesmaterial tillgängligt. 
Kluft (2012) poängterar vikten av att förstå 
att hypnos i sig inte ger upphov till minnes-
distortioner. Däremot behöver behandlaren 
vid allt utforskande av det förflutna kunna 
ställa ickesuggestiva frågor och kunna bedöma 
hypnotiserbarhetsgraden hos patienten (den är 
generellt hög hos dissociativa patienter).

10. Förändring av patientens tidsupplevelse. 
Även dessa interventioner är baserade i behand-
larens kunskap och erfarenhet av att arbeta 

med translogik. Detta kan avsevärt underlätta 
bearbetning och bidra till installation av hopp.

11. Distanseringstekniker. Genom att hjälpa 
patienten att se på det förflutna ”på håll”, ”som 
genom ett tågfönster”, ”genom ett titthål” eller 
t ex ”på en TV-skärm”, kan bearbetning som 
inte blir för överväldigande möjliggöras.

12. Att underlätta integration. Genom att 
specifikt addressera delars upplevelser och 
samarbete i den inre världen kan anamnestiska 
och dissociativa barriärer mellan delar börja 
luckras upp.

13. temporärt sammangående mellan delar. 
två eller fler delar kan smälta samman en kor-
tare stund/tid för att gemensamt genomföra en 
uppgift. Obs! För att göra detta med patienter 
krävs en djupgående förståelse för patologisk 
dissociation som fenomen och klinisk hypnos 
som metod!

14. Integrationsritualer. Genom suggestioner 
och inre föreställningsarbete kan delar upp-
muntras till att smälta samman. Kluft (2012b) 
påtalar att allt användande av denna och lik-
nande tekniker behöver individualiseras och 
avtalas med patienten innan de används.

15. Fördjupad avstämning (recheck protocols). 
Genom att använda ideomotoriska responser 
(motoriska svar från kroppen), kan behandlare 
och patient få större förståelse för inre proces-
ser och eventuella obearbetade och ointegre-
rade aspekter och delar av patientens inre värld.

16. Att skapa symptomlättnad/att byta ut 
symptom. Symptom kan mildras, flyttas på, by-
tas ut eller titreras. Patienterna kan och bör för 
detta lära sig självhypnos, se även Kluft (2009). 
Symptom som inte längre fyller en funktion i 
patientens inre balans kan lätt förändras via 
hypnos. Detta kan användas, förutom dist-
raktionstekniker, vid funktionella symptom 
inklusive medicinskt oförklarad smärta (Gerge 
& Rosén et al 2011). När det gäller arbete med 
höggradigt dissociativa patienter, behöver man 
även undersöka hur olika delar av patientens 
personsystem förhåller sig till symptomet. Om 
detta inte görs för denna patientgrupp, kan 
i och för sig värdefulla behandlingsupplägg 
som t ex DBt (Linehan 1993) bli tämligen 
obegripliga och därmed verkningslösa för 
patienter som t ex har ett självskadebeteende 
som framför allt är avhängigt deras trauma-
relaterade dissociation. Ett mer hypnosbase-
rat förhållningssätt som adresserar den inre 
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multipliciteten presenteras t ex i Att hantera 
traumarelaterad dissociation (Boon et al 2011) 
och är då att föredra. För fortsatt fas II arbete 
är en förståelse för patientens psykodynamik 
nödvändig (cardeña 2012).

17. Att lära ut självhypnos. Detta görs idag 
rutinmässigt inom många behandlingsformer, t 
ex EMDR (Forgash & copeley et al 2008) och 
cFt – compassion Focused therapy (Gilbert 
2011). I arbetet med höggradigt dissociativa 
patienter är det dock helt nödvändigt att ha 
en förståelse för att olika delar av patienten 
kan reagera olika. Vissa delar kan vara helt 
fobiska för avslappningssuggestioner medan 
andra delar kan använda teknikerna för att för-
hindra inre samarbete och integration. Många 
komplext traumatiserade människor behöver 
dessutom ha en fortgående aktivering av ”här 
och nu”, via hyperempirisk trans (Banyái & 
Hilgard 1976). Det vill säga de behöver få en 
fortgående aktivering av orienteringsresponsen 
för att inte gå in i traumatid, och på så sätt 
fastna i vakna traumainducerade transtillstånd.

18. Att stöta bort eller att försöka förinta inre 
delar eller deras upplevelser är ofta något som 
patierna har försökt med på egen hand, ”hon 
är äcklig”, ”han ska dö”. Det terapeutiska ar-
betet handlar i stället om att hjälpa patienten 
att integrera sina upplevelser och tillstånd. 
Inledningsvis kan dock delar behöva få vara 
avskilda från varandra. (Watkins & Watkins 
1980, Phillip & Fredericks.1995, Boon et al 
2011/2012). Observera att dessa hypnosinter-
ventioner kräver stor erfarenhet av arbete med 
människors inre världar.

19. Bekräftelse av (positiva) transtillstånd. 
Även dessa interventioner bygger på kunskapen 
och erfarenheten av att dissociativa patienter 
befinner sig i transtillstånd och därför är lätt 
suggererade och mottagliga för translogik. På 
så sätt kan en vänlig nyfikenhet (Ericksson, 
Rossi & Rossi 1976, Rosen 1982, Nathanson 
2009) och förväntan på positiv förändring 
byggas in i transupplevelser.

20. Återfallsprevention. Hypnoskompetens hos 
behandlaren kan bidra till att aktivera ”minnet 
av framtiden” hos patienten på så sätt att det 
som åstadkommits i terapin, t ex bättre samar-
bete mellan ego-states (Watkins & Watkins 1971, 
1978, 1997) eller separata delar (Kluft 2009), 
förblir skyddat och intakt genom ett medvetet 
användande av rersursaktiverande metaforer.

 För att ovan beskrivna hypnosinterventioner 
ska vara effektiva för komplext traumatiserade 
och dissociativa patienter behöver de indivi-
dualiseras och skräddarsys, vilket är själva 
idén med klinisk hypnos, se Erickson, Rossi & 
Rossi (1976), Gerge (2009, 2010) och Gerge & 
Rosén (2011) för talrika exempel på svenska. 
 van der Hart (2010, 2012) påtalar att hyp-
noskunskapen medför att behandlaren förstår 
att verbala suggestioner kan aktivera terapeu-
tiska inre bilder och tillstånd för patienten, se 
även Ellenberger (1970). Som tidigare nämnts, 
är det som utmärker många patienter med 
komplexa dissociativa störningar, deras höga 
förmåga att befinna sig i transtillstånd, det vill 
säga ha ett pågående engagemang i förhållande 
till den inre upplevelsevärlden – ”the third 
reality” (Kluft 1998). Detta visar sig ofta på 
så sätt att de befinner sig i ”vakna traumain-
ducerade transtillstånd (Gerge 2009). Då blir 
det särskilt viktigt att som behandlare kunna 
erbjuda patienten ”dehypnotisering”. Med det 
menas att medvetet hjälpa patienten att bli mer 
närvarande här och nu. Annars kommer många 
patienter att lämna terapisessioner i vakna 
traumainducerade transtillstånd med mindre 
än optimal vakenhetsgrad, se Kluft (2012acd) 
för en diskussion kring detta. Ett sätt att göra 
detta på är att inducera transtillstånd via ökad 
fysisk aktivering, se Bányai och Hilgard (1976) 
och cardeña et al (1998). Detta kan vara sär-
skilt viktigt för patienter som tenderar att gå 
in i tillstånd av att stelna eller kollapsa. I en 
barnterapi kan det då t ex handla om att kasta 
en boll mellan barn och behandlare medan 
avslappningsinduktionen eller bearbetningen 
pågår. Repetetiva, inte alltför ansträngande 
aktiviteter är särskilt lämpliga för att användas 
på detta sätt. Det är då viktigt att behandlaren 
förstår att hon/han även på detta sätt inducerat 
ett transtillstånd där patienten är minst lika 
lättsuggererad som vid en hypnosinduktion 
som betonar stillhet och djupavslappning (Bà-
nyai & Hilgard 1976). Dessa transtillstånd med 
pågående rytmisk rörelse bidrar dessutom till 
en spänningsreduktion för komplext trauma-
tiserade och dysreglerade barn (Silberg 2013). 

Författaradress:
anna@insidan.se

Forts. i nästa nr av HypnosNytt



HypnosNytt nr 4 – 2012 17

Referenser
Achterberg, J. (1985) Imagery in healing. Shamanism and modern medicine. Boston.
Andrea, W., Ford, J., Stolbach, B., Spinazzola, J., & van der Kolk, B. (2012). Understanding Interpersonal trauma in 
 children: Why We Need A Developmentally Appropriate trauma Diagnosis. American Journal of Orthopsychiatry, 
 82 (2), 187-200. 
Bányai, ÉI, Hilgard ER (1976) A comparison of active-alert hypnotic induction with traditional relaxation induction.
 Journal of Abnormal Psychology; 85: 218-24.
Barabasz, A.F., Barabasz, M. & Watkins, J.G. (2011) Single-session manualized ego state therapy (ESt) for combat stress
 injury, PtSD, and ASD, part 1: the theory. Int. J Clin Exp Hypn., 2011;59(4):379-391.
Barabasz, A.F., Barabasz, M., Chritensen, C. & Watkins, J.G. (2012a) Abreactive egostate therapy manual for
 combat stress injury, PtSD, and ASD: clinician’s edition – 2012.
Barabasz, A.F., Barabasz, M. & Watkins, J.G. (2012b) Single-session manualized ego state therapy (ESt) for combat stress
 injury, PtSD, and ASD, part 2: the procedure. Int. J Clin Exp Hypn., 2012;60(3):370-381.
Barabasz, A.F. et al (in press) Efficacy of single session ego state therapy for combat stress injury, PtSD and ASD.
 Int.J Clin Exp Hypn.
Boon, S, Steele, K, & van der Hart, O. (2011/2012) Att hantera traumrelaterad dissociation: färdighetsträning för 
 patienter och deras terapeuter. Stockholm: Insidan.
Brown & Fromm (1986) Hypnotherapy and Hypnoanalysis.New York: Lawrence Erlbaum.
Brand, B., Classen, C., Lanius, R, Loewenstein, R., McNavy, S., Pain, C.,Putnam, F. (2009) A Naturalistic Study
 of Dissociative Identity Disorder and Dissociative Disorder Not Other Specified Patients treated by community
 clinicians. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 1(2): 153-171.
Bryant, R. A., Moulds, M. L., Guthrie, R. M., Nixon, R. D. V. (2005) the additive benefit of hypnosis and cognitive-
 behavioral therapy in treating acute stress disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(2), 334-340.
Cardeña, E. (2008) Hypnotherapy. In: G. Reyes, J.D. Elhai, J. Ford (Eds.) Encyclopedia of psychological trauma
 (pp. 336-339). Hoboken, New Jersey: Wiley.
Cardeña, E., Maldonado, J., van der Hart, O., Spiegel, D. (2009) Hypnosis. In: Foa, E.B,
Keane, T., Friedman, M.J. (Eds.). Effective treatments for PTSD, 2nd Ed. (pp. 427-457). New York: Guilford.
Cardeña, E., Alarcoón, A. , Capafons, A.& Bayot, A. (1998) Effects on suggestibility of a new method of active-
 alert hypnosis: Alert hand, Int J Clin Exp Hypn.,46:3, 280-294.
Chu, J. (1998) Rebuilding shattered lives. The responsible treatment of complex post traumaticand dissociative disorder.
 New York: John Wiley & Sons Inc.
Cozolino, L. (2002) The neuroscience of psychotherapy. Building and rebuilding the human brain. New York: Norton.
Davies, J.M. & Frawley, M.G. Dissociative processes and transference countertransference paradigms in the 
 psychoanalytically oriented treatment of adult survivors of childhood sexual abuse (1991/1999), in: Mitchell &
 Aron (Eds.) Relational psychoanalysis. The emergence of a tradition (1999). Analytic Press.
Davies, J. & Frawley, M.G. (1994) Treating the adult survivor of childhood sexual abuse: A psychoanalytic perspective.
 New York: Basic Books.
Draeger-Munke, R. (2011) Hypnos vid behandling av kronisk smärta. I: A. Gerge & G. Rosén (red) (2011) 
 Klinisk hypnos vid smärtbehandling: metod och evidens. Stockholm: Insidan.
Dutra, L., Bianchi, I., Siegel, D. J., & Lyons-Ruth, K. (2009). the Relational context of Dissociative Phenomena. In 
 P. F. Dell, & J. A. O´Neil, Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond. New York: Routledge
Ellenberger, HF. (1970) The discovery of the unconscious: the history and evolution of dynamic psychiatry. 
 New York: Basic books.
Erickson, M.H. (1962) the identification of a secure reality. Family process 1: 295-03.
Erickson, M.H., Rossi, E. & Rossi, S. (1976) Hypnotic realities.The induction of clinical hypnosis and forms of
 indirect suggestion. New York: Irvington. På svenska: Hypnotiska verkligheter. Stockholm: Natur och Kultur.
Erickson, M.H. & Rossi, E. (1979) Hypnotherapy: An exploratory casebook. New York: Irvington.
Ferenczi, S. (1980). the further development of an active therapy in psychoanalysis. In J. Rickman (Ed.), Further contribu-
 tions to the theory and technique of psycho-analysis (trans. J. Suttie) (pp. 198–216). London: Maresfield Reprints. (Publ. 1926.)
Fine,C.G. (1999) the tactical-integration model for the treatment of Dissociative Identity Disorder and allied 
 dissociative disorders. Am J Clin Hypn; 53 (3): 361- 376.
Forgash, C. & Copeley, M. (Ed.) (2008) Healing the heart of trauma and dissociation with EMDR and egostate
 therapy. NY: Springer Publishing company.
Forgash, C. & Knipe, J. (2008). Integrating EMDR and ego statement treatment for clients with trauma disorders. I c.
 Forgash & M. copeley, M. (red.), Healing the heart of trauma and dissociation with EMDR and ego state therapy,
 1-59. New York: Springer.
Frazer (1991) the dissociative table technique: A strategy for working with ego states in dissociative dosorders and
 ego-state therapy. Dissociation 4 (4) 205-213
Gerhardt, S. (2004/2008) Kärlekens roll. Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna. Stockholm: Karneval förlag.
Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete - ett integrativt perspektiv. Stockholm: Insidan.
Gerge, A. (2010) Trauma – om psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik. Ludvika: Dualis.



18 HypnosNytt nr 4 – 2012

Gerge, A. (2013, under publicering) Egostate terapi i psykoterapeutiskt arbete. Stockholm: Insidan.
Gerge, A. (red) (2010) Psykoterapi vid dissociativa störningar. Stockholm: Insidan.
Gerge, A. (red), Ranch, M., Rudstam, G. (2010) Kreativt gestaltande psykoterapi. Stockholm: Insidan.
Gerge, A. & Rosén, G. (red) (2011) Klinisk hypnos vid smärtbehandling:metod och evidens. Stockholm: Insidan.
Gibbons, D. (1974). Hyperempiria, a new “altered state of consciousness” induced by suggestion. Perceptual and
 Motor Skills, 39,47-53.
Gibbons, D. (1976). Hypnotic vs. hyperempiric induction procedures: An experimental comparison. Perceptual
 and Motor Skills, 42, 834.
Gilbert, P. (2010) Compassion focused therapy: Distinctive Features (CBT Distinctive Features). New York: Routledge.
Gilligan, S. & Kennedy, c. (1989/2002) Solutions and resolutions: Ericksonian hypnotherapy with incest survivor groups.
 In: The legacy of Milton H. Erickson: Selected papers of Stephen Gilligan. Phoenix: Zeig, tucker & theisen, Inc.
Gilligan, S. (1997) The courage to love: Principles and practises of self-relations psychotherapy.New York: Norton.
Gilligan (2002) EMDR and Hypnosis: the same or different? In: Shapiro, F. (Ed.) EMDR as an integrative psycho- 
 therapy approach: Experts of diverse orientations explore the paradigm prism. Washington, Dc: APA Press.
Hass-Coen, N. & Carr, R. (2008) Art therapy and clinical neuroscience. London: Jessica Kingsley Publishers. 
Hammond, C. (1990) Handbook of hypnotic suggestion and metaphors. New York: Norton
Hebb, D.O. (1949) The Organization of Behaviour. New York: John Wiley & Sons.
Hunter, M. E. (2007) Healing scripts. Using hypnosis to treat trauma and stress. trowbridge: cromwell Press. Interna-
 tional Society for the Study of Dissociation (2004) Guidelines for the Evaluation and treatment of Dissociative Symptoms
 in children and Adolescents International Society for the Study of Dissociation Journal of Trauma & Dissociation, 5(3).
International Society for the Study of trauma and Dissociation (2011): Guidelines for treating Dissociative Identity
 Disorder in Adults, third Revision, Journal of trauma & Dissociation, 12:2, 115-187.
Kluft, R.P. (1982). Varieties of hypnotic interventions in the treatment of multiple personality. American puma’ of
 Clinical Hypnosis,24, 23-240.
Kluft, R.P. (1984). treatment of multiple personality disorder: A study of 33 cases. Psychiatric Clinics of North America,
 7, 90-29.
Kluft, R. P. (1985) the natural history of multiple personality disorder in Kluft, R. P. (Ed.) (1985) Childhood
 antecedents of multiple personality. Washington, Dc: American Psychiatric Press, Inc.
Kluft, R.P. (1986). Personality unification in multiple personality disorder: A follow-up study. In B.G. Braun (Ed.),
 Treatment of multiple personality disorder (pp. 29-60). Washington, Dc: American Psychiatric Press.
Kluft, R. P. (Ed.) (1990) Incest-related syndromes of adult psychopathology. Washington, Dc: American Psychiatric Press, Inc.
Kluft, R. P. (1991) Hypnosis in childhood trauma. In Wester, W. & O’Grady D.J. (Eds.) Clinical hypnosis with
 children (pp. 53-68). New York: Brunner/Mazel.
Kluft, R.P. (1992). Enhancing the hospital treatment of dissociative patients by developing nursing expertise in the applica-
 tion of hypnotic techniques without formal trance induction. Am J Clin Hypn; 34, 158-167.
Kluft, R. P. (1994). Applications of hypnotic phenomena. Hypnos, 21: 205-233.
Kluft, R.P. (1994) treatment trajectories in multiple personality disorder. Dissociation, 7: 63-76.
Kluft, R.P. (1994) clinical observations on the use of the cSDS dimensions of therapeutic movement instrument
 (DtMI). Dissociation, 7(4): 272-283.
Kluft, R.P . (1998) . Reflections upon the traumatic memories of dissociative identity disorder patients. 
 In S J . Lynn and K M. Mcconkey (Eds .), Truth in memory (pp . 304-322). New York: Guilford.
Kluft, R.P. (2000) the psychoanalytic psychotherapy of dissociative identity disorder in the context of trauma therapy.  
 Psychoanalytic Inquiry, 20: 259-86.
Kluft, R.P. (2003) current Issues in Dissociative Identity Disorder. http://www.psyter.org/allegati/180/Kluft.pdf.
 http://www.empty-memories.nl/www_4.html.
Kluft, R.P. (2006) Dealing with alters: A pragmatic clinical perspective. Psychiatric Clinics of North America, 29: 281-304.
Kluft, R.P. (2007) Applications of innate affect theory to the understanding and treatment of dissociative identity
 disorder. In: Vermetten E., Dorahy, M. J. & Spiegel D. (Eds.) Traumatic dissociation: Neurobiology and treatment
 (pp. 301-316). Washington, Dc: American Psychiatric Publishing.
Kluft, R. P. (2009). A clinician`s Understanding of Dissociation Fragments of an Acquaintance. In P. F. Dell, & J.
 A. O´Neil, Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond. New York: Routledge.
Kluft, R. P. (2009). About fractionating . . . adding to Sandra Paulsen’s remarks. E-mail till emdrlistserve 
 (emdr-internetbaserad maillista) den 15 maj.
Kluft, R. P. (2012a). Enhancing workshop safety: Learning from colleagues’ adverse experiences 
 (Part I-Structure/content). Am J Clin Hypn; 55, 85–103.
Kluft, R. P. (2012b). Enhancing workshop safety: Learning from colleagues’ adverse experiences 
 (Part II-Structure/Policy). Am J Clin Hypn; 55, 104–122.
Kluft, R. P. (2012c). Issues in the detection of those suffering adverse effects in hypnosis training workshops.
 Am J Clin Hypn; 54, 213–232.
Kluft, R. P. (2012d) Hypnosis in the treatment of Dissociative Identity Disorder and Allied States: an overview and
 case study. South African Journal of Psychology, 42(2), 2012, pp. 146-155 Kluft, R. P. & Fine, C. G. (Eds.) (1993)
 Clinical perspectives on multiple personality disorder.



HypnosNytt nr 4 – 2012 19

Kluft, R. P. & Foote, B. (1999) Dissociative identity disorder: recent developments. Am J Psychother 53(3):283-8.
Kral, V. A.; MacLean, Paul D. (1973). A Triune concept of the brain and behaviour, by Paul D. MacLean. Including
 Psychology of memory, and Sleep and dreaming; papers presented at Queen’s University, Kingston, Ontario, February
 1969, by V. A. Kral [et al.. toronto]: Published for the Ontario Mental Health Foundation by Univ. of toronto Press. 
Levine, P. (2011) In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness. Berkley, cA:
 North Atlantic Books.
Liotti, G. (2009). Attachment and Dissociation. i P. F. Dell, & J. A. O´Neil, Dissociation and the Dissociative
 Disorders: DSM-V and Beyond. New York: Routledge.MacLean, Paul D. Brain Evolution Relating to Family,
 Play, and the Separation call. Arch. Gen. Psychiatry 42: 405-417, 1985.
Nathanson D.L. (2009) Affect and hypnosis: on paying friendly attention to disturbing thoughts. Int J Clin Exp
 Hypn. 57(4):319-42.
Nijenhuis, E.R.S. (1999/2004) Somatoform Dissociation Phenomena, Measurements & Theoretical Issues. New York: Norton.
Nijenhuis, E.R.S. & den Boer, H. (2007) Psychobiology of traumatization and traumarelated structural dissociation of
 the personality. In: Vermetten, E., Dorahy, M.J. Spiegel, D. (Eds.) Traumatic dissociation: Neurobiology and treatment
 (pp. 219-236). Washington, Dc: American Psychiatric Publishing.
Nijenhuis, E. R. S. (2009). Somatoform Dissociation and Somatoform Dissociative Disorders. i P. F. Dell, & J. A.
 O’Neil, Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond. New York: Routledge.
Nijenhuis, E. R.S. & den Boer, J.A. (2009). Psychobiology of traumatization and trauma-Related Structural 
 Dissociation of the Personality. i P. F. Dell, & J. A. O´Neil, Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V
 and Beyond. New York: Routledge.
Panksepp, J. (2003). Foreword to cory, G. and Gardner, R. (2002) The Evolutionary Ethology of Paul MacLean.
 Greenwood Publishing Group).
Phillips, M. (1993) the use of ego-state therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder. Am J Clin Hypn;
 35(4): 241-9.
Phillips, M. (1995) Our bodies, ourselves: treating the somatic expressions of trauma with ego-state therapy. Am J
 Clin Hypn; 38(2): 109-21.
Phillips, M. (2001) Potential contributions of hypnosis to ego-strengthening procedures in EMDR. Eye Movement
 Desensitization Reprocessing. Am J Clin Hypn; 43(3-4): 247-62.
Phillips, M., & Frederick, C. (1995) Healing the divided self: Hypnotherapy for post-traumatic and dissociative
 conditions. New York: Norton.
Porges, S.W. (2003) Social engagement and attachment: A phylogenetic perspective. In: King, J.A., Ferris, c.F.,
 Lederhendler, I.I. (Eds.) Roots of mental illness in children, Annals of the New York Academy of Sciences.
Porges, S. (2011) The Polyvagal Theory - Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication,
 and self-regulation. New York: WW Norton.
Reinders AATS, Willemsen ATM, Vos HPJ, den Boer JA, Nijenhuis ERS (2012) Fact or Factitious? A Psycho-biological
 Study of Authentic and Simulated Dissociative Identity States. PLoS ONE 7(6): e39279. doi:10.1371/
 journal.pone.0039279
Nijenhuis ERS, Reinders, AATS (2012) Fantasy proneness in dissociative identity disorder. Supplementary information S1
Reinders AATS, Nijenhuis, ERS (2012) How well are the dissociative identity disorder simulating healthy controls
 doing? Supplementary information S2
Rosen, S. (1982) My voice will go with you. The teaching tales of Milton H. Erickson. NY: Norton.
Rossi, E.L., Cheek, D.B. (1988) Mind-bodytherapy. Methods of ideodynamic healing in hypnosis. New York: Norton.
Rossi, E.L. (1993) The psychobiology of mind-body healing. New concepts of therapeutic hypnosis. New York: Norton.
Scaer, R.A. (2001) The body bears the burden: Trauma, dissociation, and disease. New York: Haworth Medical Press.
Scaer, R.A. (2005) The Trauma Spectrum: Hidden Wounds and Human Resiliency. NY: Norton
Schore, A.N. (2003a) Affect regulation and the origin of the self. Mahwah, NJ: Earlbaum.
Schore, A.N. (2003b) Affect dysregulation and disorders of the self. New York: Norton.
Schore, A.N. (2003c) Affect regulation and the repair of the self. New York: Norton.
Schore, A.N. (2003d) the seventh annual John Bowlby Memorial Lecture. Minds in the making: attachment, the self-
organizing brain, and developmentally oriented psychoanalytic psychotherapy. In: Revolutionary Connections
 Psychotherapy and Neuroscience, corrigall, J. & Wilkinson, H. (Eds.). New York: Karnac.
Schore, A.N. (2009). Attachment trauma and the Developing Right Brain: Origins of Pathological Dissociation. i
 P. F. Dell, & J. A. O’Neil, Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond. New York: Routledge.

Forts. i nästa nr av HypnosNytt



20 HypnosNytt nr 4 – 2012

Att se på sig själv, bedöma sig själv. Visst 
dömer vi lätt oss själva. För det mesta är det 
lätt att använda skam och självkritik för att 
hårdhänt tala om för oss själva hur dåliga vi 
är. Men ett ensamt vilset barn utanför oss, 
om vi möter detta barn övergivet i skogen. 
Självklart berör det oss, vi undrar vad vi kan 
göra. Vi är vänliga, kan barnet hitta hem, bli 
omhändertaget, vad behöver det? 

Men hur gör vi med barnet inom oss? Eller 
alla olika åldrar som finns där, vi är ju som 
en familj inombords. Vissa delar finns där till 
vardags, andra sitter kanske långt borta helt 
övergivna. Ofta är det ett krig mellan delarna. 
Med skam och självkritik underhåller vi det 
som har tidiga rötter.
 Att vara älskvärd, värd att älskas är en 
grundfråga för många. När vi ger en uppriktig 
bekräftelse till någon, som är befogad och 
realistisk, då avfärdas detta ofta. Att avfärda, 
inte ta emot en komplimang ger en undertext 
som är – du ser inte, förstår inte hur värdelös 
jag är, och du har dåligt omdöme.
 Att förändra detta tar tid. Beteenden kan 
förändras, egenskaper bär vi på. Ex: Jag är 
en idiot. Då blir min dumhet, min idioti, detta 
substantiv en egenskap jag får ha hela livet. 
Är man dum så är man. När jag är en idiot, i 
stället formuleras och uttrycks som – jag be-
tedde mig dumt, då är det något vi kan göra 
annorlunda nästa gång. Synsättet gäller även 
sjukdomar. Att ha cancer är språkligt liktydigt 
med att säga jag äger cancer. Men det innebär i 
realiteten att min kropp håller på att bekämpa 
cancer. Det gör kroppen för övrigt ständigt, 
även hos oss ”kroniskt friska”. I dag finns evi-
densbaserad kunskap om hur livsstilsfaktorer 
som kost, motion, förmåga att utrycka och 
dela känslor direkt påverkar överlevnad. Det 
är först på senare år det svart-vita tänkande 

Självbild, självrespekt. 
hur vi bedömer och dömer oss själva och andra

av Björn Enqvist

som förr var förhärskande i dessa avseenden 
börjar luckras upp.
 En realistisk, icke förvrängd självbild base-
ras på medkänsla med oss själva, self-compas-
sion. Det finns tydliga vägar för att upprätta 
oss. Att upprätta sig själv är att resa sig, inte 
bli möjlig att trampa på. När vi ser tillbaka 
på de val vi tar i dag. – Vilket val gagnar min 
självrespekt? Kommer jag att kunna se tillbaka 
på mitt beslut med stolthet? Eller med skam? 
 Medkänsla med sig själv och andra perso-
ner är vägar till kroppslig och mental hälsa. 
Detta synsätt är tydligt bl.a. i terapiformer 
med buddistiska rötter och kan inte ”ägas” av 
någon terapi med olika bokstavskombinatio-
ner. ”Bare attention” eller mindfulness är en 
disciplin som tränar förmågan att observera, 
att iaktta i stället för att värdera, och ofta då 
nedvärdera.
 När egenskaper, sjukdomar eller en diag-
nos skiftar till beteenden kan vår delaktighet 
bli större och yttra sig i handling. tyvärr är 
sjukvården ofta blind för hur delaktiga vi kan 
bli. Vi behandlas alltför ofta som någon man 
gör något åt, mer än att bjuda in oss till att 
förändra livsstil. Motiverande samtal  (M.I.) 
skapar delaktighet, goda råd skapar i stället 
opposition.
 Genom språk och föreställningar cemente-
rar vi begrepp inom oss som minskar hopp och 
delaktighet. Även tankar kan cementeras, ex: 
Jag är ful är till exempel ett ”tankebeteende”. 
Vi sätter etiketter på varandra, på oss själva, 
som befäster skam och självkritik som om det 
är eviga sanningar.
 När vi påminns om traumatiska erfaren-
heter som mobbning, övergrepp, olyckor och 
sorg, då kan det gamla bli som nytt, plötsligt 
är det som vi är i skolan igen, eller i en situa-
tion som vingklippt oss. Belleruth Naparstek 
skriver lättillgängligt för både lekmän och pro-
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fessionella om hur vi kan förstå och även bota 
trauman. Inte med förnuft enbart, utan med 
”kroppens språk”. Hon ger en oöverträffad 
förståelse för hur trauman påverkar oss, och 

hur förnuftet behöver kompletteras med olika 
imaginativa metoder (arbete med jag-tillstånd, 
berättelser, metaforer, hypnosmetodik) för att 
lindra och bota.

Författaradress:
bjorn_enqvist@swipnet.se
KBt/hypnos, imaginativa metoder
www.hypnosmetodik.com

Fördjupningskurs i klinisk hypnos, 
fredag 18 & lördag 19 januari 2013, 

Stockholm

Högerhjärnespråk, hypnos vid olika somatiska 
tillstånd. 
Att tala in ljudfiler som inslag i terapi. 
Att bränna CD-skivor, skicka ljudfiler.
 
Kursgivare: Björn Enqvist, leg. tandl. Med. dr. 
Leg. psykoter. 

Info: bjorn_enqvist@swipnet.se
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DAG 1. LöRDAGEN DEN 16 MARS 2013
09.30 - 11.00 A brief introduction to the core concepts of treatment of complex trauma
   and the use of hypnotic techniques 
11.15 - 12.30   Hypnotic techniques A in phase I treatment
12.30 - 13.30  LUNcH 
13.30 - 15.00  Hypnotic techniques B in phase I treatment 
15.15 - 16.30  Group experience. Response to topics Requested by Participants 

DAG 2. SöNDAGEN DEN 17 MARS 2013
09.00 - 10.30 case presentations and introduction of how to use hypnotic techniques 
   - hypnotic techniques c - in phase II treatment
10.45 - 12.00  Hypnosis for risk management and diagnostics 
12.00 - 13.00 LUNcH 
13.00 - 14.45  Practicing the basic/advanced techniques in small groups
15.00 - 16.00  the value of hypnotic techniques in treatment of complex trauma 
   and dissociation - conclusions 

INFORMAtION& KOStNAD FöR KURS:
När:  16-17 mars 2013  Var:  Sjöfartshuset. Skeppsbron 10, Stockholm
Pris: För medlemmar i SFKH:     2 900 kr 
  Heltidsstuderande på Psykologprogrammets termin 9-10  2 000 kr 
  För andra:       4 200 kr 
  För- och eftermiddagsfika, lunch och undervisningsmaterial ingår

Anmälan: till kurs (kostnad se ovan) och middag (600 kronor inklusive dryck) sker 
genom inbetalning på Stockholmskretsens pg 79 80 03-0. Ange namn, ev. medlemskap och 
om du tänker delta i middagen eller inte. För deltagande i festmiddag tillkommer 600 kr.

OBS! Inför årsmötet 2013 prövar vi ett nytt anmälningsförfarande – du anmäler dig på 
www.hypnosterapi.nu Du kan även anmäla dig direkt till Anna Gerge, ordf. i Stockholms-
kretsen. Vid ev. frågor kontakta Anna Gerge anna@insidan.se 0709-549 810

Anmälan är bindande och måste ske senast 20 februari 2013. 
Observera även att antalet platser är begränsat. 
Bekräftelse skickas via e-post vid mottagen anmälan. Fakturering sker i början av 2013.

SKRIV IN I ALMANACKAN NU!
16-17 mars 2013 • Stockholm
Sjöfartshuset. Skeppsbron 10

Stockholmskretsen av SFKH, Svenska föreningen för klinisk hypnos 
har äran och glädjen att inbjuda till en 2-dagars kurs med

PhD Suzette A. Boon:
Stabilizing chronic trauma and dissociation: 

The Use of Hypnotic Techniques
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Vår seniorlärare professor Jack Watkins kände varmt för SFKH, efter att ha varit hos oss flera gånger. Han och 
hans fru Helen Watkins gjorde ett stort intryck internationellt, inte minst i Sverige. I syfte att fånga essencen 
av god psykoterapi/hypnos i allmänhet och Helens kompetens i synnerhet, skrev han Emotional Resonance. 
Detta begrepp har kommit för att stanna och alltfler forskare försöker nu förstå vad känslomässig resonans 
innebär för behandlingsrelationen och behandlingsresultatet. Jack var bland de första att inse 
begreppets betydelse.
 Jack Watkins hedrade oss med att sponsra vår forskning och utveckling av hypnos. Han 
köpte in ca 200 exemplar av boken från förlaget och lät frakta dessa böcker till SFKH.
 Vi vill hedra Helens minne och Jacks fantastiska teoretiska bidrag till klinisk forskning 
genom följande erbjudande:
 Sätt in 120:- (inkluderar porto) på fondens konto plusgiro 654004-1. Fonden till Milton 
Ericksons minne. Skriv tydlig avsändaradress, så skickar vi boken till dig! För varje extra 
hundra kronor du sätter in får du en extra bok att ge bort. 
Och du bidrar till vår möjlighet att dela ut forskningsstipendier.

Stöd vår forSkningSfond och få boken Emotional resonance

Suzette A. Boon Ph.D., is a clinical psychologist, and psychoth-
erapist. She is a trainer and supervisor for the Dutch Society for 
Family therapy and the Dutch Society for clinical Hypnosis. Since 
the late eighties she specialized in the diagnosis and treatment of 
complex dissociative disorders.  She has worked as a researcher 
at the free University of Amsterdam (psychiatric department). She 
translated and validated the Dutch version of the Structured clini-
cal Interview for DSM-IV Dissociative Disorders (ScID-D) and 
received a PhD for her thesis “Multiple Personality Disorder in 
the Netherlands” in 1993. She has published several books, book 
chapters and many articles both on diagnosis as well as treatment 
of dissociative disorders.
 She is currently working as consultant and psychotherapist at the top Referent trauma 
center (tRtc) Brinkveld, Altrecht in Zeist, the Netherlands. 
 More recently she developed a new diagnostic interview, the Interview for Dissociative Dis-
orders and trauma-related Symptoms (IDDtS). She has also developed a skills training manual 
for patients with a complex dissociative disorder and has currently eight years of experience 
using this manual in structured groups in the Netherlands. the English version of this manual 
with Kathy Steele, MN, cS and Onno van der Hart PhD has been published in March 2011 
(Norton publishers). the Swedish version was published in 2012. 
 She is co-founder of the European Society for trauma and Dissociation (EStD) and was the 
first president of this Society. She organized the first conference of the EStD in Amsterdam in 
2008, she was co-organizer of the second EStD conference in April 2010 in Belfast and the 
third in March 2012 in Berlin.
 the International Society for the Study of Dissociation (ISSD) granted her the David caul 
Memorial Award in 1993, the Morton Prince Award in 1994 and the President’s Award of 
distinction and the status of fellow in 1995 for her contributions to diagnosis, treatment, re-
search and education in the field of dissociative disorders. In 2009 She received the Life time 
Achievement Award and in 2011 the Pierre Janet writing Award for the book coping with 
trauma-related Dissociation a skills training for patients and their therapists.
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Anmälan: till kurs (kostnad se sid. 22) och middag (600 kronor inklusive dryck) sker 
genom inbetalning på Stockholmskretsens pg 79 80 03-0. Ange namn, ev. medlemskap och 
om du tänker delta i middagen eller inte. För deltagande i festmiddag tillkommer 600 kr.

OBS! Inför årsmötet 2013 prövar vi ett nytt anmälningsförfarande – du anmäler dig på 
www.hypnosterapi.nu Du kan även anmäla dig direkt till Anna Gerge, ordf. i Stockholms-
kretsen. Vid ev. frågor kontakta Anna Gerge anna@insidan.se 0709-549 810

Anmälan är bindande och måste ske senast 20 februari 2013. 
Observera även att antalet platser är begränsat. 
Bekräftelse skickas via e-post vid mottagen anmälan. Fakturering sker i början av 2013.

Kallelse till SFKh:s årsmöte 
lördagen den 16 mars 2013

Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm
kl 16.45 

Dagordning:
1.  Årsmötets öppnande
2.  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3.  Fastställande av dagordning.
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.  Val av två justerare som jämte ordförande ska justera protokollet.
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse 
 samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Förslag till verksamhetsplan 2013 samt budget för två kommande verksamhetsår.
10.  Fastställande av årsavgift.
11.  Val av styrelse: ordförande, skattmästare, fyra ordinarie ledamöter samt suppleanter.
12.  Val av professionell revisor, en medlemsrevisor och en suppleant.
13.  Val av tre ledamöter i valberedningen samt en sammankallande.
14.  Val av tre styrelseledamöter för fonden till Milton Ericksons minne.
17.  Övriga frågor.
18.  Årsmötets avslutande.
 
tillägg/motioner till denna dagordning ska enligt stadgarna inkomma till ordförande 
senast 14 dagar innan årsmötet.
Personliga fullmakter ska nå kansliet senast en vecka innan årsmötet. 
Förslag på styrelseledamöter kan lämnas till Susanna carolusson, 
e-post: susanna@carolusson.se eller telefon: 031-711 82 90
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Kursplan (Preliminär)
64 tim kurs, avancerad nivå, i Ego State Terapi. 8 dagar. Kursinnehåll: Ego State Terapi; 
teori och de vanligaste teknikerna.  
16 tim handledning i grupp. Deltagares kliniska fall diskuteras. Ev. individuell handledning 
bekostas utöver kursavgift. 
10 tim (á 45 min) individuell terapi med inslag av Ego State Terapi

Behöriga att söka är följande medlemskategorier i SFKH:
Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård med legitimation från SocialStyrelsen eller 
motsvarande i övriga Norden,  
och Socionomer som arbetar under Patientsäkerhetslagen och är auktoriserade av 
Socionomförbundet, 
och Beteendevetare med minst fil kand. examen som godkänts för medlemskap av SFKH 
styrelse. 

Förkunskapskrav för Avancerad nivå
● Grundläggande utbildning i Psykoterapi (steg1 = 2 år, 40p.)
● 64 tim hypnosutbildning hos SFKH (Grund 1+2) eller annan av SFKH erkänd kursgivare 
såsom Centrum för Hypnos & Psykoterapi, Symboldramaföreningen, ESH eller ISH med 
konstituerande föreningar. 6 tim introduktion i EST skall ingå. 
● 48 tim (ca 6 dagar) kurs i EST mellan-nivå (ingår i 2årsutbildningarna i hypnos, kan 
byggas ihop av enstaka kurser). 
Samtliga tre krav ska ha fullgjorts inom de senaste 10 åren, vid kursstart. 
Undantag kan prövas.
● Medlemskap i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos är ett krav.

Tid ocH PlATS
Kurs: En fredag/månad 9-16 med start 6 september 2013. Därefter: 4/10, 8/11, 6/12, 
jan, feb, mars och april 2014. Datum för vt 2014 läggs senare. 

Handledningsmomentet: fredag 16.30-18 (Grupp 1) och lördag 9.30-11 (Grupp 2). 
(Vi försöker tillgodose önskemål om grupp-tid, familjeskäl prioriteras). 

Plats: Carolusson & Carolusson AB, centralt i Göteborg.

Kostnad 9.500:- /termin plus moms. Handledningen ingår! Egenterapin betalas separat.

För att veta om du är behörig och för att ansöka: Skicka intyg som styrker dina
förkunskaper och uppge referensperson som kan styrka din personliga lämplighet.
Skicka till: Susanna Carolusson, kansliet: E Dahlbergsgatan 9, 411 26 GÖTEBORG.
Behörighetsbedömningar görs fr.o.m. 1 maj 2012 av kursansvarig och styrelse.

Senaste ansökningsdag: 1 maj 2013. 
Förberedelser under augusti 2012 – 1 maj 2013: Ansökningar prövas, referens-
personer kontaktas, sökande ges besked om kompletteringskrav två veckor efter 
ansökan inkommit.

Kontakt: susanna.carolusson@hypnosforeningen.se 

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
Avancerad kurs i Ego State Terapi, 

start september 2013
Ackrediterad som Specialistkurs i Psykologförbundet
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• FöreningsNytt

Kontaktperson: 
Leg. psykolog Sofia Strand (ordförande), 
sospsykologkonsult@gmail.com
Tel: 0739-03 03 94
Lokal informationsavgift: 70:- 
Pg: 94 09 32-7
Kretstillhörighet, postnr: 
4, 50-53, 540-544

Västra Kretsen
Västra Kretsens styrelse 2012:
Ordförande: Sofia Strand
Kassör: Torbjörn Hellenius
Ledamöter: Marie Escar, Anders Hultén, 
Bengt-Göran Fast, Ulla Byegård
Suppleanter: Lars-Olof Arnoldsson,
Maria Ranch

Inbjudan till tematräffar under våren 2013!
Fyra lördagar under våren 2013 kommer Västra Kretsen att anordna kortare tematräffar 
med inriktning på kliniknära teman. tanken är att medlemmarnas egna frågor kring olika 
problemområden och/eller hypnostekniker ska stå i centrum, och fylla behov av påfyllning och 
utveckling för kliniskt verksamma behandlare. En kliniskt erfaren och inom området kunnig 
person kommer att ansvara för ett tillfälle, och berätta om behandlingsarbete inom temat för 
dagen. Då innehållet ännu inte är helt spikat finns utrymme för era förslag; inkom gärna med 
kreativa idéer och förslag till sospsykologkonsult@gmail.com. 

Mer specificerad info kommer att finnas på SFKH:s hemsida under Västra Kretsen.

När: 2/2, 2/3, 6/4 och 4/5 kl 10-12 
Var: Surbrunnsgatan 6, vån 4, Mindmatters lokal
Kostnad: 100 kr för medlem, 200 kr för icke medlem. Betalas vid entrén alt i förväg, se nedan.
Vi bjuder på kaffe med något enkelt tilltugg. 

Årsmöte för Västra Kretsen kommer att ske i direkt anslutning till tematräffen 2/3, kl 12-13. 
Vi bjuder då på lite mer mättande fika. 

Anmälan görs till torbjörn Hellenius genom inbetalning av kursavgift via
PG 94 09 32-7  SFKH Västra kretsen senast måndagen innan respektive tematräff.
Vänligen ange namn och medlemsnummer!
E-post  sfkeh@telia.com tel: 031-12 07 01

Varmt välkomna önskar Västra Kretsens styrelse genom 

Sofia Strand, ordf., tel. 0739-03 03 94
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Kallelse till årsmöte 2013
Västra kretsen av Svenska Föreningen för Klinisk hypnos

Mötet börjar med föreläsning av Adam Löfving Stråle, leg läkare, kl 10-12 på temat behandling 
av personer med elöverkänslighet. 

Årsmöte: lördagen 2/3 kl 12.00.
Lokal: Mindmatter, Surbrunnsgatan 6, vån 4, Göteborg.

Dagordning vid årsmötet:
§1.  Mötets öppnande.
§2.  Val av mötesfunktionärer: 
  a) ordförande för mötet
  b) sekreterare för mötet
  c) protokolljusterare
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
§4. Godkännande av dagordning 
§5.  Presentation av verksamhetsberättelse för år 2012.
§6. Ekonomisk redovisning för år 2012.
§7. Revisorns berättelse för år 2012.
§8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012.
§9.  Val av ordförande för nästa verksamhetsår
  a) Ordförande
  b) Kassör
  c) Övriga ledamöter
§10. Val av två revisorer för nästa verksamhetsår.
§11. Val av valberedning - två ledamöter.
§12.  Fastställande av årsavgiften för nästa år till kretsen.
§13.  Övriga frågor.
§14. Mötets avslutande.
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Södra Kretsen
Kontaktperson: Leg. psykolog 
Eva Pyykkö (ordförande)
eva_pyy@hotmail.com 
Larz Jesperson, utbildningsledare,
larzjesperson@gmail.com
Lokal informationsavgift: 70:– 
Pg: 83 76 48-5
Kretstillhörighet, postnr: 2, 3 (+ DK)

Södra Kretsens styrelse
Eva Pyykkö, ordförande, leg. psykolog Södra Sandby/ Malmö
Mårten Andersson, vice ordförande, leg. sjuksköterska Trelleborg
Barbro Ström, kassör, leg. sjukgymnast Lund
Kristina Nilsson, vice kassör, leg. tandläkare Malmö
Ulla-Brita Berg, sekreterare, fil. mag. Arlöv
Siw Berkowitz –Kornfält, vice sekreterare, leg. psykolog Malmö
Lisa Haidl, leg. läkare Malmö
Cecilia Eliasson, leg. psykolog Ängelholm

Vad i Södra Kretsen sig tilldragit haver.
tisdagen den 6 november berättade leg sjukgymnasten och psykoterapeuten Christina Bendel 
om sitt arbete med ”hypnos med barn och vuxna” inför flera intresserade. 
 christina Bendel har gått på 2- årig utbildning i medicinsk klinisk hypnos och på 
psykoterapiutbildning i Göteborg. Hon har sin praktik i Häckeberga i Mellanskånes skönaste 
trakter. Detta är av betydelse för hennes klienter då de har en skön omgivning omkring sig 
under sina bilturer till christina. Ger möjlighet till reflektioner.
 Hon tar sig an klienter med både psykiska och fysiska problem, som alltid utmynnar i att 
klienterna skall lära sig självhypnos. Hon är noga med att dessa skall formulera vad de egentligen 
Själva Vill. Detta, som ett mål för klienterna, att med hjälp av terapeuten, själva sträva mot. 
Hon avslutar hypnossessionerna med att klienten skall försöka ”formulera” sin framtidsvision 
i positiv riktning.
 christina Bendel beskriver, för åhörarna, flera ”fall” med vuxna och barn. Hon berättar 
om barn i terapi där hon låter barnen själva använda sig av sina egna ”verktyg”, idéer och 
skapandet av bilder utan att bli styrda av terapeuten.
 Ett ex: 8 årig pojke med koncentrationsstörningar fann att färgen för ”lugn” var röd! En 
pöl, som var röd, där han sög upp lugnet med en tå. En del barn använder sig av ”den magiska 
sjön” som terapeuten erbjuder dem, som tar denna bild till sig. De kan också rita och leka 
med leksaker. 
 Då christina är sjukgymnast använder hon sig av både akupunktur och kroppskännedom 
för de klienter som är i behov av bl.a. smärtlindring. De får lära sig att ”ta sig in i kroppen” 
med hjälp av visualiseringstekniker. 
 Stressreducerande effekten av att uppleva ”ljus av lugn som går genom hela kroppen” 
märks i fysiologiska reaktioner hos klienten. christina påpekar energiflödets betydelse för 
välbefinnandet.

Sekreteraren
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SFKH-Södra Kretsen: 
GRUNDUTBILDNING I KLINISK HYPNOS DEL 1

KURStId: 23-24 februari samt 9-10 mars (lördag-söndag ) 2013
OMfAttNINg: 4 dagar, 32 studietimmar ANtAL PLAtSER: 15 platser
KURSAVgIft: 6000:- + moms   KURSORt: Malmö
ANMäLAN: Senast 11 februari 2013

MåLgRUPPER: Läkare, tandläkare, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster, 
sjuksköterskor, socionomer m.fl.

KURSINNEhåLL:
Syftet med kursen är:
*  Att ge kunskap om teorier om förändrade medvetandetillstånd (fMt)
* Att göra deltagarna förtrogna med fMt:s yttringar (varför och hur sker    
 förändringar, fenomen som ideomotorisk respons, dissociation m.m. )
* Att genom praktiska övningar ge förståelse och kunskap om hur fMt framkallas
* Att orientera om indikationer och kontraindikationer
* Att orientera om fMt i relation till smärtproblematik
* Att lära ut ”autohypnos” (självhypnos)
* Att lära ut ”jagstärkande hypnos” (ego-strengthening)
* Att diskutera olika sätt att mäta fMt
* Att informera om behandlingsetik vid klinisk användning av fMt
*  Att informera om risker med fMt i underhållningssyfte
* Att ge inblick i behandlingsarbete med fMt genom fallbeskrivningar inom   
 medicin, psykoterapi, odontologi etc.  

SFKH-Södra Kretsen: 
GRUNDUTBILDNING I KLINISK HYPNOS DEL 2

KURStId: 20-21 april samt 4-5 maj 2013
OMfAttNINg: 4 dagar, 32 studietimmar ANtAL PLAtSER: 15 platser          
KURSAVgIft: 6000:- + moms   KURSORt: Malmö
ANMäLAN: Senast 10 april 2013   BEhöRIgA: Fullgjord delkurs 1  

KURSINNEhåLL:  
*  Att fördjupa teoretiska och praktiska moment från del 1
*  Att genom praktiska övningar göra deltagarna bekanta med avancerade   
 induktions - och fördjupningsmetoder
*  Att diskutera fMt i relation till psykopatologi
*  Att diskutera fMt i relation till Posttraumatiska – Stress-syndrom
 och till dissociativa personlighetsstörningar
*  Att via föreläsningar och praktiska övningar ge information om behandlings-
 metoder med s.k. inre föreställningar (imaginativa metoder som  symboldrama
 Shorr- övningar m.fl.)
*  Att orientera om olika användningsområden, t.ex. KBt
*  Att orientera om begreppet åldersregression
*  Att orientera om användningen av fMt vid t.ex. fobier, tandvårdsrädsla,
 smärtproblematik 

☞
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GEMENSAMT FÖR BÅDA KURSERNA: 

KURSLIttERAtUR: 
för del 1 och 2: Yapko, Michael,d. trancework: An Introduction to the Practice of 
Clinical hypnosis. 
ISBN: 04155884942. Adlibris pris: 315 kr.  ISBN: 9780415884945. Bokus pris 327 kr.

KURSgIVARE: 
Cand. psych. Larz Jesperson. Larz är dansk psykolog. Har gått 3-årsutbildningen 
i klinisk hypnos och terapi under slutet av 1970-talet. han har varit under 
många år ordförande i SFKH-Södra Kretsen. Larz har också i många år varit 
privatpraktiserande terapeut i Lund och i Köpenhamn. 

Fil Dr ,Leg.psyk. Ulla Karilampi, klinisk psykolog, fil. dr. vid Psykologiska Institutionen 
vid göteborgs universitet. doktorerat på neurokognition och schizofreni. hon har i 
början av 1990-talet gått på 3-årsutbildningen i klinisk hypnos och terapi.

Upplysningar: Ulla Karilampi  karilampi@gmail.com 
  Larz Jesperson  larzjesperson@gmail.com  tel. +45 40 13 13 38
Information:  Ulla-Brita Berg ullabrita.o.berg@gmail.com tel. 040-43 03 51

Anmälan:  Inbetalning av anmälan 500 kr (avdrages vid fakturering) till SfKh 
Södra Kretsen, kurser, plusgiro 166 24 23-1. 
texta: Malmö Grund 1 Vt. 2013 eller Malmö Grund 2 Vt. 2013
Namn/yrke/titel adress tel. nr på talongen.
Se även: SfKh:s hemsida www. hypnosforeningen.se/kurser
         

SFKH Södra Kretsen inbjuder till
2-årig utbildning i Medicinsk - Klinisk Hypnos

Teorier och praktiska tillämpningar rörande psykosomatik, stress 
och smärta och andra vanligt förekommande kliniska problem.
Målsättning: Att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom hypnos med inriktning 
mot hälso- och sjukvård i arbetet med såväl barn som vuxna vårdtagare.
Kurstid/Kursort: Planerad start 2014. Malmö
Målgrupper: Leg. sjukvårdspersonal och andra av SFKH godkända yrkesgrupper.
Förkunskaper: genomgången grundutbildning i Klinisk hypnos del 1 och 2.
Kursspråk: Svenska och engelska.
Kursavgift: 35 000, kronor + moms. Beräknat på 25 deltagare. 
Betalningen kan fördelas på 2 tillfällen á 17 500 kronor + moms.
Info och Intresseanmälan: Larz Jesperson, telefon +45 40 13 13 38, +45 33 147 146, 
e-post: larzjesperson@gmail.com eller iben.rasmussen@comhem.se 
Se hemsida: http://www.sodra-kretsen-sfkh.se
Kursen omfattar föreläsningar, demonstrationer, litteraturstudier, praktisk träning, gruppar-
bete. Vissa uppgifter som litteraturgenomgång egen träning och utvärdering kan med 
fördel redovisas gruppvis.
Ämnen som behandlas under kursen är bl.a.: Psykosomatik och smärta. den hypnotiska 
relationen. Smärtbehandling. Ericksonian hypnosis. tandvårdsrädsla. ätstörningar. funk-
tionella tarmbesvär. fantomsmärtor. Stresshantering. Posttraumatiskt stress-syndrom PtSd.
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Kontaktperson: Fil mag, leg. psykoterapeut
Anna Gerge (ordförande) 
anna@insidan.se
Lokal informationsavgift: 70:– 
Pg: 79 80 03-0 
Kretstillhörighet, postnr: 
1, 63, 72–76 

Stockholmskretsens styrelse
Ordförande: Anna Gerge
Kassör: Anna Kharatinova
Ledamot:, Louise Ehrenborg,
Christer Lallerstedt, Gabriella Rudstam,
André Tagevall, Eva Eriksson-Block
Suppleant: Ingrid Angeling och Jeanette Åberg 
Adjungerad från riksstyrelsen: Uno Janhagen

Stockholmskretsen

Information från Stockholmskretsen
 
tisdagen den 5 mars är du välkommen till Stockholmskretsens årsmöte – se separat kallelse, sid. 32
 
Vi vill från Stockholmskretsens sida även påminna om att det nu är hög tid att anmäla sig till 
riksföreningens årsmöte som går av stapeln i Stockholm år 2013 med den internationellt kända 
kliniska psykologen Suzette Boon som kommer att ge två högintressanta utbildningsdagar om 
hypnos i arbetet med komplext traumatiserade patienter. Boka 16-17 mars 2013 – se separat annons.
 
Lördagen den 6 april kommer vi dessutom att ha en fullmatad dag om hypnos i tandvård och hypnos 
för att möjliggöra tandvård. Dagen vänder sig både till tandläkare och övrig tandvårdspersonal 
och även till behandlare som psykologer och psykoterapeuter som möter tandvårdsrädda patienter. 
Dagen kommer i vanlig ordning att vara ytterst subventionerad för  föreningens medlemar – 100 
kronor! De erfarna tandläkarna och hypnosterapeuterna Ulf Lafveskans och Nils Norrsell kommer 
att bjuda på sina rika erfarenheter.
 
Den 1 oktober genomfördes en minnesvärd dag på Vetenskapsakademin i Stockholm, the cognitive 
and neural mechanisms of hypnosis. Ledande forskare inom området presenterade och diskuterade 
under ledning av professor Etzel cardeña viktiga aspekter av hypnos som subjektivt upplevt och 
objektivt registrerat fenomen.
 
Den 13 oktober hade vi en medlemsdag om hypnos och anknytningsteori som var mycket uppskattad 
och lördagen den 14 september 2013 kommer höstens medlemsdag att gå av stapeln – sannolikt 
med egostate terapi inriktning.
 
tanken är att vi ska ha återkommande inspirationsdagar vår och höst för föreningens medlemmar. 
Kom gärna med egna förslag – dels på vad du vill få mer utav samt om du själv har någon 
metodutveckling och/eller klinisk insikt avseende hur du tillämpar klinisk hypnos som du vill dela 
med kollegor!
 
Om du själv vill hålla föredrag eller en workshop, kommer viss ersättning att utgå. tag i så fall 
kontakt med Anna Gerge, anna@insidan.se  
 
Som tidigare nämnts har Stockholmskretsens nya styrelse tillsatt en ny grupp som under hösten 
2012 ska börja utveckla konceptet hypnos i handledning. Kanske kan det i förlängningen innebära 
att det på föreningens hemsida även kan finnas en lista över handledare som erbjuder handledning 
baserad i förståelse för förändrade medvetandetillstånd (trans) och klinisk hypnos? Kom gärna med 
förslag och idéer! - hör av dig till Anna Gerge som är sammankallande, anna@insidan.se  
 
I Stockholm fortsätter även den andra omgången av basutbildningen i psykoterapeutiskt arbete på 
integrativ grund med särskild inriktning på klinisk hypnos, i samarbete med Insidan Anna Gerge 
AB och Grundutbildningen i Klinisk Hypnos rullar på med sin sista utbildningshelg i februari 2013. 
I slutet av november 2012 avslutades en mycket uppskattad grundutbildning inom psykiatrin i 
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Lördag 6 april inbjuder Stockholmskretsen till en spännande medlemsdag:

• Vill du som terapeut bli bättre på att behandla tandvårdsrädda patienter?
• Vill du som tandläkare bli bättre på att förhindra att tandvårdsrädsla uppstår?

Effektiv hypnos i tandvården. hur gör man? Vad uppnår man?
Ulf Lafveskans och Nils Norrsell demonstrerar och föreläser.

Lördagen den 6 april kl 9.30-16.00. Stockholm, Högabergsg. 31

För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ätes efter eget val på restaurangtäta Södermalm
Medlem i SFKH 100:- Övriga 1 200:- 

Anmälan senast 18 mars till: Anna Gerge, anna@insidan.se

Stockholmskretsen av Svenska Föreningen för Klinisk hypnos
Kallelse till årsmöte tisdagen 5 mars 2013 kl 18.00.

Lokal: Mörbydalen 12, 3 trappor, Mörby.

Dagordning vid årsmötet:
§1.  Mötets öppnande.
§2.  Val av mötesfunktionärer:
  a) ordförande för mötet
  b) sekreterare för mötet
  c) protokolljusterare
§3.  Fråga om mötets behöriga utlysande.
§4.  Godkännande av dagordning
§5.  Presentation av verksamhetsberättelse för år 2012.
§6.  Ekonomisk redovisning för år 2012.
§7.  Revisorns berättelse för år 2012.
§8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012.
§9.  Val av ordförande för nästa verksamhetsår
  a) Ordförande
  b) Kassör
  c) Övriga ledamöter
§10.  Val av två revisorer för nästa verksamhetsår.
§11.  Val av valberedning.
§12.  Fastställande av årsavgiften för nästa år till kretsen.
§13.  Övriga frågor.
§14.  Mötets avslutande.

Vid föranmälan till Anna Gerge, anna@insidan.se, 0709-549 810 får du portkod

Skellefteå med omnejd. Gudrun Lundström  och Lilian Berggren har tagit detta lovvärda initiativ 
och genomfört kursen i samråd med mig.
Nästa kursstart blir 19 september 2013 – se föreningens hemsida. Separat annons kommer i nästa 
nummer av HypnosNytt.

Allt gott
Anna Gerge



Medlemsavgift 
Per år: 680 kr + kretsavgift, inkl.
prenumeration på HypnosNytt. 

HypnosNytt. Kan även prenumereras på 
av icke-medlemmar. Prenumerationspris: 
550 kr (inom Europa).

Pensionärer och studerande
Pensionärer och heltidsstuderande kan 
få reducerad medlemsavgift på 330 kr + 
kretsavgift inkl. prenumeration på Hypnos-
Nytt. Skicka intyg och begäran till kansliet.

SFKH kansli 
c/o Eva Cullberg
Erik Dahlbergsgatan 9, 411 26 Göteborg
Tel: 031-711 71 18
E-post: kansli@hypnosforeningen.se

KOMPletterA Ditt       BiBliOteK
Du kan beställa äldre exemplar av hypnos och HypnosNytt. 

Exemplar från: 1974-1984 50 kr • 1985-1995 70 kr • 1996-2000 90 kr • 2001-2011 110 kr
25% rabatt vid beställning av 3-6 exemplar

50% rabatt vid beställning av 7 eller fler exemplar
Priserna inkluderar porto inom Norden.

Leverans sker under förutsättning att efterfrågade exemplar fortfarande finns i lager. 
I lager finns hypnos och      från 1985, och enstaka äldre exemplar.

Innehållsförteckning från 1978 och framåt finns på vår hemsida 
http://www.hypnosforeningen.se/pdf/HypnosNyttInnehall.pdf

Beställning skickas till: SFKH kansli, Göteborg, e-post kansli@hypnosforeningen.se

Gruppmedlemskap
Anställda på samma arbetsplats som en 
ordinarie medlem kan ansöka om grupp-
medlemskap. Upp till fyra gruppmedlemmar 
kan anslutas per ordinarie medlem.

Medlemsavgiften för familje/gruppmedlem 
år 2012 är 255 kr + kretsavgift, vilket inklu-
derar prenumeration på HypnosNytt. 

Styrelsen hoppas att denna medlemsform 
ska underlätta för hela kliniker, team eller 
vårdlag att bli medlemmar.

För information kontakta skattmästare 
Ulf Torngard, tel/fax: 0340-411 56
sfkh-skattmastare@glocalnet.net

• Kansliet meddelar

Vill du bli medlem? 
Kontakta kansliet eller gå in på vår hemsida för ansökningsblankett 

och information om föreningen.
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