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KURSBESKRIVNING
Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna
tillgodogöra sig gedigna metoder, baserade i den kliniska hypnosens tradition, för det
egna kliniska arbetet. För att ge optimalt utrymme för implicit lärande antas endast åtta
personer per kurs.
Den kliniska hypnosens rikhaltiga erfarenhet av att arbeta med förändrade
medvetandetillstånd från Pierre Janet och framåt utgör utbildningens grund som i denna
kurs fördjupas och breddas.
Utbildningens tillämpning betonar av ett patientcentrerat perspektiv, där
uppmärksammandet av den enskilda personens unika livshistoria – narrative, resurser och
symptom kan sammanfattas med att ”patienten är manualen”, naturligtvis relaterat till
rådande evidens och Socialstyrelsens riktlinjer.
Hypnosmetodiken kompletteras med uppdaterad kunskap om modern affektiv
neurovetenskap, inlärningspsykologi och relationell psykologi med ett särskilt fokus på att
kunna förstå och lugna kroppsligt uttryckta fenomen av utmattning, spänning och smärta
samt vanliga mentala uttryck kopplade till depression, psykosomatik och mer komplex
stressrelaterad ohälsa inklusive PTSD och de komplexa posttraumatiska tillståndens
samsjukligheter, inklusive patologisk dissociation.
Utbildningen ger:
Redskap och förståelse för vikten av att initialt lugna och reglera en stor grupp av
primärvårdens och specialistpsykiatrins patienter samt hur relation och metod samverkar i
detta arbete.
Fördjupad kompetens för att arbeta med förändrade medvetandetillstånd samt förstå
värdet av att inducera hyperempirisk trans till här och nu för mer komplext traumatiserade
patienter.
Förståelse för vikten av att bidra till en förändring av neuroception (den omedvetna
kontinuerligt pågående bedömningen av om situationer är trygga, hotfulla eller livsfarliga)
och därmed bidra till en ökad förmåga hos patienter att uppleva en begynnande trygghet,
vilsamma tillstånd och kunna relatera till själv och andra, här och nu, samt hur klinisk
hypnos kan bidra till detta.
Fördjupad förståelse för hur klinisk hypnos, inklusive imaginativa tekniker som inducerar
transtillstånd, kan användas för reglering och förändring av mer komplexa

anspänningstillstånd och dysreglering av affekter, inklusive alexithymi (oförmåga att
uppmärksamma och benämna affektiva tillstånd).
Redskap och förståelse för hur fördjupad diagnostik och bearbetning kan ske med
hypnosbaserad metodik.
Möjlighet till reflekterande kring hur klinisk hypnos kan integreras i såväl
psykodynamisk, som kognitiv och KBT-inriktad psykoterapi och psykologisk behandling
samt förståelse för hur likheter och skillnader i de olika skolbildningarna i förhållande till
implicit fungerande kommer till uttryck i behandlingsarbete.
Fördjupad förståelse för vikten av egenvård i mötet med dysreglerade patienter.
Kursstart:
Kursort:
Datum:
Kostnad:

Omfång:

20–21 september 2019, klockan 09:00
Stockholm
Klockan 09:00–18:00, fredag–lördag 20–21 september samt fredagarna: 18 oktober,
15 november, 13 december 2019 och 24 januari 2020.
20 000 kr + moms, medlemmar i ESTD, (www.estd.org) liksom medlemmar i
SFKH - Svenska föreningen för klinisk hypnos (www.hypnosforeningen.se)
erhåller 500 kr i rabatt. Om du är/blir medlem i bägge föreningarna erhåller du
750 kronors i rabatt.
64 timmar teori och metod

BOKNINGSVILLKOR Efter kursanmälan skickas en bekräftelse på erhållen utbildningsplats. Vid avbokningar
mellan 45 och 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften, därefter debiteras hela kursavgiften. Vid
förhinder kan kursplats överlåtas till annan behörig deltagare om detta anmäls i förväg. Kursavgifter på mer än
10 000 kr kan delas upp på 2 fakturor. 50 % före kursstart och resterande efter halva kurstiden.

I kursavgiften ingår förmiddags- och eftermiddagsfika samt följande böcker:
Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete - ett integrativt perspektiv. Stockholm:
Insidan.
Gerge, A. (red) (2010) Psykoterapi vid dissociativa störningar. Stockholm: Insidan.
Gerge, A. & Rosén, G. (red) (2011) Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och
evidens. Stockholm: Insidan.
Gerge, A. (2013) Hypnosbaserad Ego State-terapi. Stockholm: Insidan.
Samt ett större antal artiklar och kliniska instrument.
Observera dock att utbildningen är upplevelsebaserad och det lärande som betonas vilar i
egenupplevelsen av metoderna samt i reflekterandet kring hur dessa kan tillämpas i det egna
patientarbetet. Max 8 deltagare per utbildningsomgång.
Kursmoment:
Introduktion
Presentation, litteraturgenomgång, Kort exposé över hypnosens utveckling, historia och
användningsområden.
Introduceras: Hypnos i psykodynamiskt förankrad teori, i kognitivt orienterad terapi och i
KBT-behandling, hypnos som arbete med anknytning, Ego State-terapi; att bejaka alla
aspekter av personligheten, att ta emot allt som patienten presenterar som meningsfullt.

Milton Erickson och kommunikationens betydelse. Jay Haleys beteendeterapeutiska drastiska
förändringsstrategier. Watzlawick, Weakland och Fish: Förändring ur ekologiskt
systemperspektiv.
Imaginativ metod, praktiska övningar (Joseph Shorr). Imaginativa övningar som diagnostik,
prognos och projektiva instrument.
Hypnos i fas I arbete – stabilisering. Metoder för att lugna och reglera så att interpersonell
reglering genererar självreglerande förmågor.
Tema psykosomatik och kroppsligt uttryckt förhöjd anspänning och dysreglering hos
specialistpsykiatrins patienter.
Genomgång och uppföljning av Shorr-övningar: Hur kan den diagnostiska hypotesen
användas i den terapeutiska processen: FTS, Finish The Sentence (djur ur huvud och mage
m.fl.).
Teoretisk genomgång av IMR (Ideo Motor Response) och Watkins Affect Bridge; exempel på
praktisk tillämpning ges.
Semantiskt minne, episodiskt minne och kroppsminne. Hypnos och Dissociation.
Släktskapet mellan hypnos, mental träning, fokusering (Gendlin 1978) och EMDR.
Imaginationer i syfte att påverka psykosomatiska problem genererade ur ”allostatic load”
(förhöjd aurosalnivå) t ex efter psykisk traumatisering.
Induktion via andning, "nyttjandeprincipen" och visualisering som verktyg för fördjupad
trance. Självhypnos för hälsa och avspänning.
Affektiv neuropsykologi och förändrade medvetandetillstånd
Progressiv avslappning. Begreppet "det undermedvetna" i klinisk hypnos. Det undermedvetna
som källa till material och jag-stärkande resurser i hypnosterapi.
Att arbeta med ”the embodied felt sense” I, inklusive Gendlins fokuseringsteknik.
Kroppskännedom och perception vid hypnotiska tillstånd. Redovisning av neo-ericksonianska
kroppsligt förankrade hypnostekniker. Det parasympatiska/sympatiska nervsystemet.
Smärtbehandling.
Fallbeskrivningar, imaginativa tekniker för smärthantering.
Fallbeskrivningar. Självhypnos för resursinstallationer.
Hypnosbehandling vid PTSD, komplex PTSD, dissociation och psykotiska tillstånd.
Fallbeskrivningar. Dissociativa tekniker för att underlätta terapeutiskt återupplevande av
traumatiska händelser under hypnos. Minnesforskning om traumatiska minnen. Hypnos och
Ego States, övning: att medvetandegöra och integrera olika Ego States (visualisera, uppleva
och bearbeta psykisk konflikt).
Förenklat Ego State-arbete/Internal Family Systems. Avslappningsövning med muskulär
avspänning och suggestioner om inre läkande, reparation och underhåll av kroppen.
Kroppsliga tillstånd som Ego States.
Hypnos och teorin om strukturell dissociation (van der Hart, Nijenhuis och Steele)
kopplat till tillämpningen av Ego States och Watkins och Watkins Ego State-teori.
Teoretisk genomgång av: Ambivalent motivation. Symtomlindring vid dissociation - att
överkomma fobin för traumatiskt material och den inre världen. Repetition av momentet om
självläkning och dess mekanismer. Hur trancetillstånd underlättar homeostatisk reglering,
bearbetning och nyorientering. Avspänning, rytm och koncentration (avskärmning och
fokuserad uppmärksamhet) för inledning till trance.

Ego State övningar som: Trygg plats för många själv, Sammanträdesrummet, Barnet i
brunnen m.fl. med efterföljande diskussion om terapeutiskt förhållningssätt vid olika
övningar. Teoretisk genomgång av övning med åldersregression.
Hypnos för härbärgerande av traumatiskt material, bearbetning och nyorientering till livet
efter traumat.
Teoretisk genomgång av Ego States (som intrapsykisk modell).
Hypnos för härbärgerande av traumatiskt material, bearbetning och nyorientering till
livet efter traumat II.
Tillämpning och fördjupning av tidigare material av.
Reflekterande över konsekvenser för det egna arbetet.
Att arbeta med tidsdistortioner, jaget från det förflutna, jaget från framtiden.
Fördjupade/fördjupande övningar utifrån gruppens behov.
Imaginativa övningar/parallella metoder i dröm-, bild- uttryckande konstterapiarbete.
Imaginativ övning: Tågresa respektive rum i korridor. Övningens syfte: Att utifrån
behandlingens aktuella tema ge tekniker för att nå djupare material för bearbetning. Att
adressera och samarbeta med för-/undermedvetna strukturer hos patienterna. Att finna
personliga resurser för att stärka självkänslan, eller identifiera signifikanta händelser.
Avslappning som induktion till trance. Hantering av motstånd som ett språk. Konsten att
uppskatta detta språk; nyttjandeprincipen. Sinnesmodaliteternas betydelse och det associativa
minnets funktion för bildandet och erinrandet av minnen. Hur terapeutiskt förhållningssätt
följer eller förtydligar patientens upplevelse, att varje persons problematik behandlas unikt.
Fallbeskrivningar för att förtydliga arbetet med ”optimal responsiveness”.
Det hypnosterapeutiska hantverket I
Att använda det metaforiska språket för att nå förspråkliga (implicita) strukturer hos
patienterna.
Det hypnosterapeutiska hantverket II
Att utveckla ”optimal responsiveness”, ”leda genom att följa”. Övningar i Ericksonianska
hypnosprinciper utifrån genomgång av Milton H Eriksons arbete. Konsekvenser av detta för
psykotraumatologiskt arbete.
Att bygga egna övningar.
Målbildsarbete inför fortsatt egen utveckling.
Det hypnosterapeutiska hantverket uppföljning
Reflektion kring svårigheter och möjligheter.
Överföringsfenomen och parallellprocesser i hypnosterapeutiskt arbete, iakttagelser och
synsätt.
Överföringsfenomen och parallellprocesser i hypnosterapeutiskt arbete med traumapatienter
och/eller höggradigt dissocierade patienter.
Att använda det metaforiska språket för att nå förspråkliga (implicita) strukturer hos
patienterna II.
Att utveckla ”optimal responsiveness”, ”leda genom att följa”.
Fördjupning; Övningar i Ericksonianska hypnosprinciper.
Att bygga egna övningar. Ekologiskt förhållningssätt. Ideo-dynamiska responser II. Att arbeta
med ”the embodied felt sense” II.
Fokuserad akupressur som självhypnos, likheter och skillnader i förhållande till neoEricksoniansk hypnos.
Fraktionerad trance (Kluft 2013).

Hypnos vid regressiva tillstånd, flashbacks, dekontextualiserade flashbacks och
dissociativa psykoser. Att lära ut självhypnos till människor med stark ångest,
flashback-tillstånd och/eller dekontextualiserade flashbacks (pseudo-hallucinationer).
Fallbeskrivningar
Det konkreta symboliska språket. Nyttan av terapeutens kunskap om symboliskt språk, från
hypnos, inre bildarbete och drömarbete.
Ökad förståelse av orsakerna till vakna traumainducerade transtillstånd samt hur dessa kan
hanteras och hävas med fokuserad uppmärksamhet som kan leda till ett förändrat
medvetandetillstånd som för personer ut ur den negativa transen.
Hur hypnos kan optimera fasspecifik traumabearbetning.
Stabilisering, genomarbetning, att gå vidare – olika övningar för olika faser och
läkningsprocesser. Att hela något som brustit visavi att skapa något som ännu inte tagit
gestalt. Fallbeskrivning i förhållande till dysfunktioner i affekt- och impulsreglering,
uppmärksamhet, relationer till andra, somatisering samt återupprättande av berättelsen om
självet som kongruent och fungerande (narrative).
Fördelar och begränsningar med hypnosterapeutiska metoder i psykoterapeutiskt arbete.
Hypnos i förhållande till EMDR II.
Målbildsarbete inför fortsatt egen utveckling.
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