22

ACCORDAGES

ARTICLES

La revue des praticiens de la méthode G.D.S.

N°3

1er semestre

2015

MUSKELKJEDER
OG KOGNITIV
TERAPI

Sidsel Lombardo,
fysioterapeut

24

ACCORDAGES
La revue des praticiens de la méthode G.D.S.

ARTICLES

Etter å ha jobbet åtte år i Frankrike, og deltatt på kurs om Mezieres metoden,
fikk jeg mulighet til å lære mer om muskelkjeder og GDS-metoden med
Philippe Campignion. For meg og mine pasienter ble fysioterapi langt mer
interessant etter dette. GDS-metoden om muskelkjeder tar også hensyn til
pasientens psykologiske tilbøyeligheter.

K

Kognitiv terapi gir oss en
praktisk mulighet til også
å arbeide med pasientens
psykologiske aspekt.
Empirisk forskning viser at
kognitiv terapi er effektivt i mange
sammenhenger, særlig ved angst og
depresjon. Det er en strukturert form
for psykoterapi med relativt begrenset
varighet: Ofte er 5 til 10 timer nok.
Denne terapiformen ble først utviklet
i USA av psykiateren Aaron Beck. Den
er ganske enkel å forstå, men det
kreves trening for å utføre den godt.
I Norge har fysioterapeuter og andre
høyskoleutdannede helsearbeidere
lov til å bruke kognitiv terapi, da uten
refusjonsrett fra NAV. Kombinasjonen
fysioterapi og kognitiv terapi kan ofte
være gunstig.
Grunnutdannelsen (trinn 1) går over
et skoleår, på deltid, og teller som
et halvt års heltisstudium. Jeg tror
imidlertid at alle som er interessert,
kan bruke en del av prinsippene uten
å ha tatt selve utdannelsen selv.
Når vi ikke kommer i mål med
fysioterapi-behandling, er det, som
vi vel vet, ofte psyken som hindrer
utvikling hos pasienten. Oftest dreier
det seg om angst, depresjon eller
en kombinasjon, vanlige lidelser i
befolkningen. Jeg tror at å kunne
endre noen psykiske vaner, kan gi
fremgang for disse pasientene, også
på det fysiske planet.
La oss ta angst som eksempel: I
grunnen ligger en forøket oppfattelse
av fare. Enten av sosial karakter (bli
latterliggjort), helsemessig (tror en
er alvorlig syk, hypokondri), post-
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traumatisk (en ser farer overalt), eller
mer generell fare, for mange sider av
selve livet. Emosjoner er knyttet til
amygdala i det limbiske system, og
forbundet med hormonproduksjon.
Adrenalin er nok det mest
interessante i denne sammenheng.
Det autonome nervesystemet
stimuleres som om det var en reell
fare: Hjertet og respirasjonen går
raskere, de perifere årene trekker
seg sammen, blodet dirigeres til
musklene for kamp eller flukt.  
Oftest blir det imidlertid verken kamp
eller flukt, heller en hemming av
aksjon (Laborit), med tilstivning etter
repetisjoner over tid. Dette får oss
til å tenke på en AL preget pasient,
i forsvar. Idéen om fare vil repetere
disse hormonelle og muskulære
reaksjonene, og muskelspenningen
setter seg mer fast i kroppen.
PM typen kan for oss ofte være
knyttet til følelsen engstelse. Dette vil
sannsynligvis lettere generere plager
med økt spenning og smerte, hvis
pasienten i tillegg virkelig har angst.

kanskje med prikninger i kroppen,
kaotiske tanker, hjertebank og
følelse av å besvime. Dette kan
forverre den opprinnelige angsten,
gi overbevisning om alvorlig sykdom,
kanskje om at en snart dør. Slik
oppstår panikk,og det blir en ond
sirkel. Jo mer redd, jo mer hormoner
og kroppssymptomer, jo mer reell
synes faren.
Behandlingen består i å vise, gi
forståelse for kroppens naturlige
mekanismer, som kan forsterke
angsten. Videre må vi vise hvordan
han kan bryte denne onde sirkelen.
Vi utforsker pasientens første tanker
(ofte automatiske tanker som «flyr
gjennom hodet»), situasjonen som
fremkalte dem, angsten som øker
og de neste tankene som kommer
med den. Vi lar pasienten prøve
eksperimenter, provosere frem
kroppsreaksjonene (hypervenilere,
øke hjertefrekvensen) og kjenne at de
er normale, som ved fysisk aktivitet,
for eksempel.
Fysioterapien, å justere
muskelkjedene seg imellom og gi
kroppen likevekt, kan bli en mer
helhetlig og effektiv  behandling ved
kombinasjon med kognitiv terapi.
Stramme muskler med vedvarende
smerter kan også være en kilde til
engstelse i seg selv.

Diafragma, «pustemuskelen», har
dobbel innervasjon: Viljestyrt og
automatisk /autonom. Erfaring
viser at den er særlig knyttet til den
emosjonelle tilstand, og dermed
kan alle muskelkjeder påvirkes (ved
at de alle påvirker og påvirkes av,
diafragma). Andre muskler, som
ansiktets mimiske muskler, påvirkes
også særlig av emosjonene.

Vi har her tre aspekter nært knyttet:
Psyken, det autonome nervesystemet
og muskel-skjelettsystemet.

Hormonenes virkning på hjerte
og respirasjon (som går over
i hyperventilering) gir endret
sammensetning av blodgasser,

Med behandling av muskelkjeder kan
vi hjelpe pasienten til bedre forståelse
av smerten og dens mekanismer,
nervøs og muskulær. God forståelse
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Annet eksempel: Tanken under et
møte: «Alle ser på meg, de synes
nok at jeg virker latterlig, så jeg MÅ
skjule min uro og virke rolig!» Følelsen
dette gir er angst for å tape ansikt.
Kroppen reagerer ved aktivering av det
autonome nervesystemet, og rødming.
Dermed øker uroen og angsten for
å dumme seg ut. Man vil da kanskje
prøve å unngå å møte andres blikk,
og ser ned eller vekk. Dette forsterker
følelsen av å mislykkes. Andre merker
denne unngåelsen, hvilket forverrer
hele situasjonen.
Her ser vi flere onde sirkler i sving, som
stadig forsterker angsten. I verste fall
vil det ende med panikk eller flukt fra
rommet.

ARTICLES
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BEHANDLINGSPRINSIPPER
Kognitiv terapi skal hjelpe pasienten
med å forstå disse onde sirklene: At
kroppsreaksjonene eller -følelsene
er en normal respons på angsten han
føler via aktivering av nervesystemet,
produksjon av stresshormoner, og
symptomene (ofte skremmende)
som det gir i kroppen og hodet
(tankeras…).
gir mer trygghet. Men ofte vil
smertene vende tilbake, så lenge
man ikke har bearbeidet de psykiske
årsakene til plagene. Vår kunnskap
om kroppen, og om holdning som
produkt av psyke og adferd (attitude
psycho-comportemental) kan hjelpe
oss å ta opp psykologiske sider hos
pasienten. Med en tydelig innstilling
om å ville pasientens beste, blir
spørsmål sjelden tatt ille opp.

KOGNITIV TERAPI:
TEORETISKE OG
PRAKTISKE EKSEMPLER
Vi ser det slik at negative
automatiske tanker, antakelser eller
overbevisninger gir opphav til vonde

følelser, som angst i nevnte eksempel.
«Den kognitive diamant» binder
sammen fire elementer: TANKER,
FØLELSER, KROPPSREAKSJONER og
HANDLING. En endring i ett element
gir endringer i andre elementer også,
positive eller negative.
Eksempel: Tanken / idéen om at noe
forferdelig vil kunne skje med barnet
mitt, medfører en følelse av fortvilelse,
og handlingen å overbeskytte barnet.
Videre tror moren at katastrofen så
vidt ble unngått siden barnet var
godt beskyttet. Men i virkeligheten vil
overbeskyttelsen vedlikeholde eller
forsterke angsten, siden idéen om fare
stadig ligger der.

Videre består behandlingen i å bryte
disse sirklene, endre tankevaner og
måter å reagere på. Med en «sokratisk
dialog» (åpne spørsmål) vil pasienten
selv oppdage «sannheten», tenke
mer jordnært, og se at tankene var
fordreide, urealistiske. Han oppdager
også hvorfor hans reaksjonmåter
ikke fungerte. Videre må han gjøre
praktiske eksperimenter for å befeste
nye overbevisninger og tanker, ved
blant annet å oppdage at tanken
om fare var svært overdrevet. At
pasienten oppdager disse tingene
selv med gode spørsmål, er
avgjørende, og mye mer effektivt enn
å bare bli fortalt hvordan ting virker og
bør endres.
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ha kontroll over disse tankevanene,
som oppleves negativt. Han forsøker
å kontrollere / undertrykke tanker,
men dette mislykkes. Han unngår
situasjoner som kan fremkalle
negative tanker, flyr til doktoren,
drikker for å «roe nervene» etc.

ARTICLES

Vi kaller dette CAS (Cognitive
Attentional Syndrome), når
pasienten er inne i en slik rigid måte
å tenke og handle på, som stenger
ham inne i negative sirkler av tanker,
følelser og handlinger. Ved depresjon
betyr det manglende energi, kanskje
muskelsmerter, negative tanker om
ens triste situasjon og fremtid uten
håp.  Hensikten er å finne en løsning
på problemene, men resultatet er
negativt. «If you look for trouble, you
find trouble». Pasienten må lære at
strategien med å finne løsninger ved
grubling og bekymring, er unyttig, og
at det er mulig å oppnå mer kontroll
og fleksibilitet.

Ved sosial fobi må pasienten lære
å ha mer fokus ut, på situasjonen
og personer rundt ham, istedenfor
på seg selv og kroppssignalene.
Dermed kan han oppdage at
blikkene ikke er rettet mer mot
ham selv enn mot andre, at de ikke
virker sjokkert over hans adferd,
at situasjonen ikke er så truende
allikevel. Han lærer også å ikke
unngå truende situasjoner, dette
er avgjørende for erkjennelse og
læring.
Pasienten har ofte de samme tanker,
idéer og / eller overbevisninger som
repeteres stadig. Ved å bearbeide og
dreie disse i mer funksjonell retning
med terapi, vil han kunne oppleve
en mer varig endring også på det
emosjonelle planet. Han lærer å
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gjenkjenne sine vanetanker selv,
stille spørsmål ved dem, omdanne
dem i mer optimistisk eller realistisk
retning før de sterke følelsene
dominerer. Han arbeider med dette
mellom terapitimene, og styrker slik
sine nye vaner og strategier.
Slik bearbeider vi tanker, kognisjoner.
Vi arbeider også på det metakognitive
plan, det er refleksjoner over egne
tanker og mentale vaner.
Angst og depresjon er sannsynligvis
i stor grad forårsaket og vedlikeholdt
av nettopp   kognitive vaner:
Bekymring ved angst, grubling
ved depresjon, særlig. Dette er
kjeder av negativt ladede tanker
med elementer av fare, tap eller
negativt bilde av seg selv, verden,
fremtiden. Pasienten opplever å ikke

Han må også lære å tåle emosjonelle
variasjoner, kroppslige symptomer
og forstyrrende tanker, uten å
engasjere seg mer i det mentalt. «Det
kommer, og passerer». Vi lar tankene  
komme, ta plassen de trenger, gir
slipp på dem, men undertrykker dem
ikke.
Denne strategien kalles «Detached
Mindfulness» (oppmerksomt
nærvær), og er en viktig del av det
å oppnå bedre kognitiv bevissthet
(meta-bevissthet).
Han må også komme i mer aktivitet,
både nyttige og fornøyelige, med en
aktivitetsplan. Det er tungt å starte
opp, men energien og humøret
endrer seg sakte og sikkert, med mer
optimisme og farger i livet.
Viktig er det iblant å sortere, se
forskjell mellom problemer jeg kan
løse, og de andre, som jeg må lære
å akseptere. Stemme tankene og
følelsene til selve livet.

