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De tar till kroppen för att läka
själen efter trauma
Enkla kroppsövningar kan vara en väg att lära sig hantera

det psykiska lidandet efter ett sexuellt trauma. 

– Vi jobbar resursorienterat och börjar där det �nns bäst

kontakt med små, inre muskler. På så sätt kan vi successivt

bygga upp en stabilitet i kroppen, säger Anna Sannum

Karlsson.

Lena Stadler FÖLJ SKRIBENT

Medveten närvaro och empati är grundstenar för sjukgymnasterna som
jobbar med basal kroppsterapi. Anna Sannum Karlsson och kollegan Åsa
Isedal Åkesson visar några av de enkla kroppsövningar som används i
behandlingen.

Bild: Julia Lindemalm

– Åååååååå - ååååååå...
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Anna Sannum Karlsson och kollegan Åsa Isedal Åkesson

frammanar en enda, samfälld ton i det stora

mottagningsrummet, där några stolar, ett litet bord och ett

par träningsmattor på golvet är den enda inredningen.

Ljudet hjälper till att få andningen långsammare, förklarar

Åsa Isedal Åkesson.

– Det skapar också vibrationer som påverkar det vi kallar

lugn-och-ro-systemet.

Anna Sannum Karlsson håller händerna, en på övre delen av

magen, en i ryggslutet, på Åsa Isedal Åkesson.

– Känner du dina fötter nu? Studsa lite, landa i dina ben.

Läs mer:  Trauma efter sexövergrepp kan läkas med rätt

behandling

Anna Sannum Karlsson och kollegan Åsa Isedal Åkesson är

båda fysioterapeuter, sjukgymnaster, som jobbar med

behandlingsmetoden basal kroppskännedom. Anna

Sannum Karlsson har arbetat med metoden i tjugo år och är

idag en av tolv instruktörer i Sverige. Åsa Isedal Åkesson

använder sig av metoden i sitt jobb på psykosmottagningen

på Sus i Malmö.

Tidigare var basal kroppskännedom ifrågasatt i vårdkretsar. Nu har yoga
och mindfulness banat väg för ett ökat intresse.

Bild: Julia Lindemalm
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När en människa utsatts för sexuella trauman och

kränkningar, handlar det om en kroppslig katastrof.

Basal kroppskännedom bygger på psykets läkning genom

kroppsliga övningar, och kan vara ett effektivt sätt att hjälpa

patienter som utsatts för sexuella övergrepp och trauman

genom att ta den egna kroppen till hjälp.

– Allt som händer oss i livet påverkar både kropp och själ.

Och när en människa utsatts för sexuella trauman och

kränkningar, handlar det om en kroppslig katastrof, där

kroppen omedvetet går in i olika mönster för att skydda och

försvara, säger Anna Sannum Karlsson.

– Patienter som lider av posttraumatisk stress har ofta

fastnat i olika fysiologiska och känslomässiga

överlevnadsmönster där kroppen är i ständig beredskap för

nya hotfulla situationer. Till exempel ger ångest ofta

problem med andningen. Vid sexuella trauman är det ofta

muskler i mage och bäcken som inte fungerar.

Läs mer:  ”Jag måste vara där för andra kvinnor som inte syns

eller hörs”

Läs mer:  ”Efter #metoo förstod jag att misshandeln inte alls

var mitt fel”

När Anna Sannum Karlsson började arbeta med basal

kroppskännedom var behandlingsmetoden ifrågasatt.

– Många tyckte att det var �ummigt. Idag är det en

självklarhet för de �esta att kropp och själ verkligen hör

ihop. Det har vi bland annat yoga och mindfulness att tacka

för.

I ett tidigare avsnitt av Inpå livet berättade 23-åriga

Johanna om hur hon upplevt svårigheter att bli tagen på

allvar då hon sökte vård efter ett sexuellt trauma. Många
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patienter vittnar på liknande sätt om att vårdgivare inte

sökt den underliggande orsaken till deras problem, säger

Anna Sannum Karlsson.

– Därför rekommenderar jag när jag handleder andra

sjukgymnaster att man som vårdgivare redan tidigt i

behandlingsprocessen vågar ställa frågan: Hur har du det

med beröring? Jag brukar använda mina händer under

behandlingen, är det okej? Har du varit med om att ta emot

beröring mot din vilja? Svaret på frågan får jag ofta senare,

när man jobbat ett tag och skapat tillit i relationen.

Men kunskap om vad patienten varit utsatt för är inte

nödvändigt för en lyckad behandling.

– Jag utgår från graden av stress och på så sätt får jag en

vägledning.

I grunden handlar basal kroppskännedom om

kroppskontroll - men inte kroppskontroll i vanlig

bemärkelse, säger Åsa Isedal Åkesson.

Målet är att patienten ska lära sig påverka sitt autonoma

nervsystem genom medveten närvaro, och därigenom

förvissa kroppen om att faran är över.

– Det handlar om att kunna identi�era det jag känner och

veta vad det är. Hur känns det i min kropp, och kan jag stå ut

med känslan? Vet jag vad den står för? Och brukar jag

stänga av mina känslor?

Sjukgymnasterna börjar behandlingen där det kroppsliga

motståndet är som minst.

– Vi jobbar resursorienterat och börjar där det �nns bäst

kontakt med små, inre muskler. På så sätt kan vi successivt

bygga upp en stabilitet i kroppen, säger Anna Sannum

Karlsson.

Läs mer:  #Metoo bryter tystnadskulturen kring våldtäkter i

hemmet
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De patienter som utsatts för upprepade trauman har

svårast att återerövra sin kropp.

– Då är relationen med sjukgymnasten viktig - jag visar att

jag är här, inte backar för svårigheter, men inte heller pushar

för mycket.

Till hösten slutar Anna Sannum Karlsson ta emot patienter.

Hon har sagt upp sitt avtal med Region Skåne för att på

heltid fortsätta utbilda �er fysioterapeuter.

Anna Sannum Karlsson.

Bild: Julia Lindemalm

– Det var ett jättesvårt val. Att kunna hjälpa människor som

upplevt svåra saker är en ynnest. Men avtalet med regionen

medger inte att man samtidigt tar emot patienter och

vidareutbildar sig. Genom att handleda och hålla

utbildningar kan jag utbilda �er sjukgymnaster, och då kan

�er patienter få hjälp, säger Anna Sannum Karlsson.

Basal kroppskännedom (BK)

Basal kroppskännedom är en fysioterapeutisk

behandlingsmetod som omfattar både kropp och själ.

Syftet är att hjälpa patienten att upptäcka, förstå och stärka

sina inre resurser och successivt skapa egna möjligheter att
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påverka sin hälsa.

Metoden, som använts i Sverige och Norge sedan 1980-

talet, är inspirerad av en fransk rörelsepedagog, men har

utvecklats av svenska och norska fysioterapeuter. Idag

sprids metoden till andra länder i Norden och Europa.

Behandlingen utförs med enkla rörelseövningar, som syftar

till att locka fram det mest funktionella sättet att använda

kroppen. Metoden bygger också på medveten närvaro - att

vara här och nu.

Behandlingsmetoden har visat goda resultat för behandling

av långvarig stress, smärta och ångest.

Källa: Institutet för basal kroppskännedom.

Basal kroppskännedom är en fysioterapeutisk

behandlingsmetod som omfattar både kropp och själ.

Följ Inpå livet även på Facebook och Instagram. Har du tips på

ämnen och personer vi bör skriva om är du välkommen att höra av

dig via mejl eller på telefon 040-281338.

INPÅ LIVET

LÄS ALLA ARTIKLAR OM: EFTER #METOO FÖLJ

DELA TWEETA

NÖJE 2 september 2018 19:38

CNN plockar bort avsnitt med
Argento
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