
HUR DBT- SKILLS SYSTEM KAN 
MINSKA PROBLEMBETEENDEN OCH 
ÖKA FÖRMÅGA TILL 
KÄNSLOREGLERING FÖR PATIENTER 
MED KOGNITIVA SVÅRIGHETER



INNEHÅLL

DBT- Psykoterapi för känslor 

Skills System- Känsloreglering vid kognitiva 

svårigheter . Vad är det? 

Skills System- Hur gör man? 

Skills System: Vilka har nytta av det?  

Och hur kan vi använda det i vår 

verksamhet



FRÅN DBT TILL SKILLS SYSTEM 



DBTSS. VAD SKA GÖRAS? 

Individuell terapi-
1 ggr veckan. Ev

telefonstöd. 

Färdighetsträning-
1 ggr veckan. 

Anhöriga eller 
personal 

inkluderas och 
utbildas



SKILLS SYSTEM SOM HEL ELLER DEL AV 
BEHANDLING 

Kan vara hel (DBTSS) eller del av behandling

Teamkonsultation- arbeta med kollegor

Filma sessioner är hjälpsamt

Handledning



























NU HAR VI PRATAT OM VAD SOM SKA GÖRAS 
NU SKA VI PRATA OM HUR DET SKA GÖRAS ? 



VALIDERING- ATT KOMMUNICERA FÖRSTÅELSE. 
ATT HITTA NÅGOT MAN ÄR ÖVERENS OM

• Validering minskar starka känslomässiga 

reaktioner 

• Invalidering drar upp känsla 

• Starka känslor motverkar nyinlärning 

• Validering är att skapa möjlighet till 

förändring 

• Som att koppla innan man gasar



VALIDERING

• Nivå1: Icke- verbal kommunikation. 

• Ex ögonkontakt. Nickande etc. 

• Nivå 2: Reflektera tillbaka. Kontrollera förståelse. Upprepa.  

• Ex ” Du sa att du ska börja på ny skola ”

• Nivå 3: Föregå, föreslå.

• ”Eftersom du pillar så mycket, kan det vara så att du är nervös? 

• Nivå 4: Historisk eller individspecifik validering. 

• ”Det är förståeligt att du blir nervös, sist du gick i skolan så var det bråkigt”

• Nivå 5: Validering utifrån situation. Normalisera.

• ” Dom flesta blir nervösa när dom ska börja skolan”

• Nivå 6: Äkthet respekt och jämlikhet. 

• ” Så kan det vara för mig med”



HUR GÖR VI? 

Vi validerar det valida

” Jag förstår, du var ju jättearg”

Vi validerar inte det invalida

“Det är klart du slog honom, du var ju jättearg”

Vi validerar det giltiga och blockerar det invalida 

”Du var jättearg. När du slåss blir det mycket problem ” 

Vi validerar oss själva och patienten 

Vi validerar både i tal och handling 





KOGNITIV BELASTNING

För att maximera inlärningen

Behöver vi minimera kognitiv belastning





NÄR BLIR DET SVÅRT 

Att processa information 
simultant.

När du ber pat att plocka 
fram information

När du ber pat se likheter 
och sammanhang

Plocka fram information 
som har lärts in vid ett 
tillfälle men inte kan 
användas vid annat 
tillfälle- kontextuella 

faktorer

Snabba skiften i samtal. 
Använd agenda. Förvarna 

om skifte

Starka känslomässiga 
påslag för vissa ämnen. 



KOGNITIVA 
BELASTNINGSSYMTOM
- VILKA SYMTOM 
FINNS HOS DINA 
PATIENTER?

Förvirring: Individen är ofokuserad. Följer inte
ämnet, bläddrar sporadiskt i papper, ger svar
som inte stämmer trots tidigare kunskap.

Undvikande: Tittar tomt i luften , svara inte, 
svara omedelbart ” jag vet inte” istället för att 
försöka svara. Zommar ut. 

Impulsivitet: Pillar, plockar, följer inte 
gruppregler, har sidosamtal, tittar på mobilen

Obekväm: irritabel, fientlighet, gråter, ängslig, 
vill lämna. 



QUICK STEP ASSESMENT

• Följ patienten i samtalet

• Anpassa intervention efter 

kognitiv belastning och kroka i 

tidigare kunskap

• Bygg ny kunskap med 

• E-learningspiral



E-LEARNING 

• Att sätta ihop färdigheter.

• Att bygga på det befintliga oavsett 

vad det är. 

• Fortsätt framåt

• Repetion är inlärningens moder 



PASSAR FÖR VILKA? 

Julie Brown: IK 50 och 
uppåt. 

DBT Lund: IK 60 och uppåt
ASD: Kan fungera med 
högfungerande tillstånd. 

Vår erfarenhet. Mellan IK 
50-60 förlångsammas 
inlärningstiden radikalt. 

Nätverket behöver 
involveras i större 

utsträckning. 

Passar både vid 
självskador och enklare 

beteendeproblem. 





SAMMANFATTNING 

• Metoden är konkret och följer ett teoretiskt ramverk

• Metoden arbetar med både individ och miljö

• Visst empiriskt stöd

• Roligt sätt för både personal och patient

• Vill ni prova eller är intresserad av mer? 

• Ring eller mejla Tel 0703061332

Alexandra.rosendahl-santillo@skane.se

Från 1 December

www.psykologpartners.se

Alexandra.rosendahl.santillo@psykologpartners.se

mailto:Alexandra.rosendahl-santillo@skane.se
http://www.psykologpartners.se/
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TACK FÖR ATT JAG FICK KOMMA!

ALEXANDRA ROSENDAHL SANTILLO

REGION SKÅNE  FROM 1/12 PSYKOLOGPARTNERS MALMÖ

TEL: 070-306 1332 


