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Baggrund
Samfundsmæssig udfordring:

• Sundhedsstyrelsen vurderer, at mellem 5-10% veteraner får PTSD 
efter hjemkomsten.

• Store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser.

• Behandlingstilbud: primært medicinsk og psykologisk funderet -
begrænset effekt.

Forskningsmæssigt vakum:

• Behov for ny viden om behandling og rehabilitering af veteraner 
med PTSD.

• Og for at udvide og afprøve nye veje, herunder kropsorienterede 
tilgange (MTV, 2008).

Manuvision pilotprojekt: positive resultater.



Formål

At undersøge det oplevede udbytte og effekten af en kropsintervention på veteraner, der lider af PTSD, herunder:

1. En etnografisk undersøgelse af deltagernes oplevelse af behandlingsforløbet samt deres oplevede udbytte over 
tid, herunder forandringer fx i forhold til krop, følelser, sociale relationer og hverdagsliv.

2. En kvantitativ undersøgelse af interventionens effekter, herunder på PTSD-symptomer? (primære effektmål) og 
livskvalitet, funktionsniveau, depression og kropsbevidsthed? (sekundære effektmål). 

Projektperiode: 2018-2021



Teoretisk antagelse bag interventionen

Chock, traumer og stress er lagret i kroppen og blokerer muskler og åndedræt samt
påvirker nervesystemet.

Vi husker ikke traumer gennem den rationelle del af hjernen, men som forstyrrende
følelsesmæssige og kropslige reaktioner, der kan opstå når som helst.

Man kan derfor ikke (kun) arbejde med traumer kognitivt, men må gå gennem kroppen. 

(Bessel van der Kolk, The body keeps the score, 2014)



Den kropsterapeutiske intervention: 
Manuvision

 Direkte fysisk behandling af kroppen (tryk, 
ledfrigørelse).

 Arbejde med åndedrættet.

 og herigennem psykosociale ressourcer.

 Holistisk tilgang til krop og psyke.

 Ikke ‘fix’ af en syg krop, men facilitering af 
evnen til at observere, acceptere og 
regulere følelser/symptomer.

 6-måneders individuelt forløb
 24 behandlinger
 Hjemmemeditation.
 Udvekslingsmøder ml 

veteraner og ml pårørende. 
 Opfølgende samtaler med 

koordinator/behandler efter 
behandlinger.  



Program teoriProgramteori



Treatment as 
usual (TAU)

Outcome

Outcome

Interventions-
gruppe

n=20

Kontrol 
gruppe
n=22

Kropsterapi
+ TAU

Spørgeskemaer:   Baseline  – 3  mdr (midtvejs)  – 6 mdr (post-intervention)  – 12 mdr (fastholdelse) 
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Resultater PTSD
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Mean (95% CI) P value Cohen d

Total PCL-M score (range 17-85) -10.92 (-18.11, -3.74) 0.0039 1.05

Re-experiencing score (5-25) -2.55 (-4.91, -0.20) 0.0342 0.61

Avoidance score (2-10) -1.25 (-2.38, -0.12) 0.0306 0.71

Numbing score (5-25) -4.05 (-6.68, -1.42) 0.0035 1.21

Hyper-arousal score (5-25) -3.47 (-5.77, -1.16) 0.0042 1.02



PTSD symptomer –
17 spørgsmål i fire grupper

• Genoplevelse af hændelse

• Avoidance/ Undgå at tænke på eller tale 
om hændelse

• Numbing/ Undgå mennesker og 
aktiviteter

• Hyper-arousal: Koncentationsbesvær, 
soveproblemer, vrede, urolig, 
forskrækkes let
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PTSD symptom 
grupper

A=Hyper-arousal (score range 5-25)

B=Avoidance (score range 2-10)

C=Numbing (score range 5-25)

D=Re-experiencing (score range 5-
25)
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Sekundære effektmål

• Livskvalitet målt ved WHO-5

• Depression målt ved Major 
Depression Inventory (MDI)

• Funktionsevne i arbejde, 
familieliv og social malt ved
Sheehan Disability Scale (SDS)
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Virkningsmekanisme

• Kropsbevidsthed målt ved 
MAIA: Multidimensional Assessment of 

Interoceptive Awareness

Spørgeskemaet består af 32 spørgsmål og

måler på otte dimensioner/skalaer:

1. Opmærksom på kropssignaler

2. Ikke-distraherende

3. Ikke-bekymrende ved fornemmelser af smerter eller ubehag

4. Kropsligt nærvær

5. Emotionel bevidsthed om koblingen mellem kropslige signaler 
og følelsesmæssig tilstand

6. Selvregulere stress/ubehag gennem opmærksomhed på 
kropssignaler

7. Lytter til kroppen

8. Tillid til kroppen





Overblik effektresultater

• Signifikante effekter ved afslutning af behandlingsforløb (6 måneder) på 
• PTSD

• Depression

• Funktionsniveau (arbejde, familie, socialt)

• Livskvalitet

• Kropsbevidsthed (alle otte dimensioner)

• Fortsat signifikant forskelle efter seks måneders opfølgningsperiode
• To ud af fire domæner af PTSD 

• Depression

• Funktionsniveau (arbejde, familie, socialt)

• Livskvalitet

• Seks ud af otte dimensioner af kropsbevidsthed

18



Den etnografiske undersøgelse

Interviews med veteraner, pårørende, behandlere (22).

Deltagerobservationer under udvekslingsmøder mellem 
veteraner og behandlerkursus (9).

Longitudinelt design: veteranerne interviewet over i alt to år.



Oplevelse af behandlingen
det fysiske rum

relationen til terapeuten
på briksen: ‘tvunget’ ind i nærvær



I: Hvordan var dit første indtryk, da du kom ind i ManuVision? 

Ip: Ehm, det var meget specielt… fordi at æh… jeg kommer fra en verden, hvor man har en kaffekop i hånden, og så 
går man ind. Og det første jeg kommer til her, det er, at jeg skal smide skoene. He he he, så tænkte jeg ”Hold nu 
kæft”…. (latter)… hvad fanden er nu det her for noget. He he he. 

I: Hvad tænkte du? (ler)

Ip: Jeg tænkte ”hvad er det her for noget pop?”

I: Ja?

Ip: Ja. Det var meget min første umiddelbare tanke, at det her det…. Det er sgu lidt for rosenrødt til mig. Men jeg 
tænkte nu…. nu prøver vi. Der sker ikke noget ved det..

I: Hvordan var det anden gang, at du skulle tage skoene af, da du kom ind så?

Ip: Jamen, det har jeg stadigvæk ikke vænnet mig til (latter). Hahaha, og der er vand på! [kaffetermokanden] haha. 
Det giver ingen mening. Men… jeg…. Jeg finder en ro og en afslapning på en helt anden måde, når jeg træder ind i 
det lokale derude. Jeg bliver afslappet på en helt anden måde…

I: Hvordan kan du mærke det?

Ip: Jamen, det kan jeg jo mærke ved, at jeg kommer helt ned i gear, kan sætte mig ned og slappe af…. Har 
stadigvæk de samme tendenser; jeg sætter mig helst ovre i hjørnet, hvor jeg sådan har godt overblik over det hele, 
ikke? Men man kan sagtens sidde og slappe af (…) fordi der er bare en ro, ligesom man oplever derhjemme. Jeg 
synes det fungerer skidegodt med de puder og kaminen, der kører og…. (Interview, deltager efter 10 behandlinger)

Behandlingen. Det fysiske rum



Behandlingen. Relationen til terapeuten

”Jeg møder ikke [behanlder] på noget tidspunkt hvor jeg føler, hvor jeg kan mærke at hun har en eller anden agenda. 
Altså jeg sidder hele tiden og sammenligner og det er unfair, jeg sammenligner med kognitiv behandling kontra 
kropsterapi. I kognitiv behandling der gik det meget ofte ud på for mig at skulle finde ud af hvor er det lige præcis at du 
vil hen. Det her det er noget helt andet, altså en psykolog i forlængelse af det billede, altså en psykolog giver dig aldrig et 
kram. Hvis du sidder der og du græder, så får du stukket nogle kleenex, og det er jo en del af det at når man selv kan se 
at man græder og man rækker ud efter kleenex og tørrer sine øjne fint, så hjælper du dig selv. Det er den kognitive 
psykolog, jeg elsker psykologer, jeg har ikke et horn i siden på dem, jeg prøver at lave en forskel på det her. Altså her der
bliver du mødt, der har du en kropslig kontakt og det rum, det behandlerrum der afspejler det her nærvær, kropslige 
nærvær”. 

(Interview, 1,5 år efter forløbet)



Behandlingen. På briksen- ‘tvunget’ ind i 
nærvær

Ip: I forhold til hvis du går til psykolog for eksempel, der.. Her, der er du ligesom, jeg vil næsten kalde det tvunget 
til at ligesom arbejde med dine tanker og følelser. Især fordi du bliver presset samtidig. Det er ikke ligesom, når 
man har været til en psykologsamtale, og man sidder og snakker om, hvad man nu snakker om, der kan man 
hurtigt, eller det kan jeg i hvert fald have haft tendens til, sådan at trække mig. Når jeg ikke gider, når jeg kan 
mærke, nu er det nok, så kan jeg godt slå fra.

I: Altså, undervejs i samtalen?

Ip: Ja, altså hvis sådan… ja. Hvor her, der bliver du tvunget til ligesom at konfrontere dine tanker og følelser på 
grund af nemlig, nu for eksempel [behandleren], når han laver det der, hvor han… jeg ved ikke, hvad man kan 
kalde det… tirrer en på en eller anden måde ved at trykke én forskellige steder og sætte et eller andet i gang 
inde i én, så kommer man virkelig sådan dybt ned at skrabe i de der sår der, man har på sjælen. Det synes jeg er 
en fed måde, altså det er en rigtig god måde. Og en måde ligesom at komme rigtig dybt ind, hvad det er, det 
egentlig er, der foregår inde i en. 

(Interview, deltager efter 17 behandlinger).



Forandringer i 
hverdagen

med hvilke redskaber?



Forandringer i hverdagen. Familieliv

Ip: For første gang i sidste uge læste [jeg] godnathistorier for dem [børnene] i to år. Kunne sætte mig ind og så 
læse godnathistorier for dem. Vi har fundet en måde ved hjælp af [behandleren] til at lokalisere…. Hvorhenne 
er stressen? Hvor det giver, at give mig nogle øvelser til… og så lige få fokus og delegere den ene opgave ud til 
konen. Så klarer hun lige det der giver stress. Og så tager jeg…. Kan man sige… den situation, som jeg kan 
være i. Og så bruge nogle åndedrætsteknikker til at være i det.

I: Hvad kunne det være for eksempel, det med at lokalisere stressen?

Ip: Det æh… mange gange, lige at finde bogen, der skal læses. Når to børn gerne vil finde én bog. . Men ligeså 
snart bogen er fundet, så kan jeg sagtens bare få udleveret bogen og så sætte mig med dem. Så er der ro på.

(Interview, deltager efter 10 behandlinger).



Redskaber i hverdagen. Kropsbevidsthed
(fortsat)

I: Så hvad gør du så…?

Ip: Og så bruger jeg teknikken med simpelthen at sætte mig, så jeg får kontakt med fødderne. Jeg får 
mærket efter, at jeg sidder ordentligt. Og så simpelthen lige løber kroppen igennem, som vi altid 
starter med derinde… lige sidder og løber kroppen igennem.

I: Hvad betyder det at løbe kroppen igennem?

Ip: Det er at du simpelthen starter helt nede fra fødderne, og mærker om du har fødderne i jorden. 
Og om du har kontakt med hælene og om du kan mærke dine skinneben, læggen… kan du mærke 
dine knæ, lår…? Hele vejen op… siddepuderne. Hvordan sidder du på sædet? Er der lidt overbalance 
på den ene side… Sådan, ikke at man skal rette på det. Men i hvert fald bare at du er bevidst om… og 
så kører du hele vejen op. Og så vender du tilbage til dine fødder faktisk som dit udgangspunkt. Og så 
når du sidder lige der, så gælder øvelsen faktisk på, at du kan koncentrere dig om at læse bogen, men 
stadig have fokus på dine fødder. 

(Interview, deltager efter 10 behandlinger).



Teoretisk inspiration

“vulnerable articulations” 
(Trundle, Gibson og Bell, 2019)

et menneskeligt vilkår med bade skadelige
og livsbekræftende dimensioner

et et
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Kommende: 

• Arbejdstitel: Effects of body therapy on quality of life, daily function level and depression  in Danish veterans with post-
traumatic stress disorder

• Arbejdstitel: Role of body awareness in understanding the effects of body therapy on post-traumatic stress disorder: a 
randomised controlled trial with mediation analysis

• Arbejdstitel: The ritualization of body therapy: the therapists’ perspective on a Danish intervention among veterans

• Arbejdstitel: Vulnerability as transformation. Integrating body therapy among veterans in Denmark
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