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Några exempel på vad som kan ske ofrivilligt un-
der sömnen är 
• sömngång 
• avlägsnande av bettskenor och tandställningar 
• prolongerad tumsugning. 

Under min tid som ortodontist vid Eastmaninsti-
tutet deltog jag i en lång utbildning  i klinisk hypnos 
som gav underlag för att utforska möjligheter vid 
bland annat ovan nämnda problematik.

HYPNOS
Först något om hypnos, som är ett samlingsnamn på 
fenomen, tillstånd och metoder. Auktoritära sug-
gestioner förekommer i den direkta hypnosen. Den 
så kallade indirekta varianten, ericksonian hypno-
sis, använder berättelser, liknelser, ett sinnesori-
enterat språk, ibland kallat högerhjärnespråk. Till 
detta kommer icke-verbala metoder, beskrivna här-
under, till exempel ideomotorisk respons (IMR) med 
fingersvar som en annorlunda inriktning. Samtliga 
förhållningssätt kan kombineras, men IMR är ofta 
mindre känt [1, 9]. 

Exempel på hur hypnos finns i vardagen när vi 
lyssnar selektivt [2]: 
• Vi lyssnar bokstavligt, utan vuxenhet, när vi är 
rädda. 
• Vi uppfattar inte negationer; ”inte farligt” blir 
”farligt”.

Till detta kommer andra viktiga aspekter: tera-

peutens språk, eget tillstånd och smittande förmåga. 
Den som läser innantill påverkar ofta mindre än den 
som talar spontant. 

SAMARBETE VID ORTODONTISK-
KIRURGISK BEHANDLING
Som ortodontist var jag knuten till samarbetet med 
plastikkirurger och käkkirurger vid kombinerad orto-
dontisk-kirurgisk behandling. Mina hypnoskunska-
per kunde användas på oroliga och rädda patienter 
inför anomalikirurgi under narkos  [3]. Patienterna 
lyssnade hemma, veckan före olika operationer, på 
inspelade ljudfiler anpassade till olika problematik 
(käkkirurgi, även bröstkirurgi). Detta resulterade i 
avhandlingen Pre-surgical hypnosis and suggestions 
in anesthesia (KI, 1996). 

Studierna refererade i avhandlingen visade sig-
nifikant minskning av bland annat blödning, svull-
nad, konsumtion av smärtstillande och lugnande 
medel postoperativt. Suggestioner under narkos 
gav ingen kumulativ påverkan. 

En delstudie med kirurgiskt avlägsnande av 
visdomständer (i lokalbedövning) visade: Kon-
trollgruppen (n = 26): 10 patienter intog 3 tabletter 
smärtstillande eller mer postoperativt. Motsvarande 
konsumtion i hypnosgruppen (n = 32) var 1 patient

Men intresset att använda eller forska vidare 
på detta är ringa, farmakologisk behandling do-
minerar.
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Artikelförfattaren, tidigare ortodontist vid Eastmaninstitutet, 
använde hypnos före kirurgi vid ortodontisk-kirurgisk behandling.  
Hypnosen förmedlades som ljudfiler för att lugna och påverka kroppen. 
Somnambula beteenden som nattlig fingersugning och sömngång kunde 
också påverkas, och ibland även bruxism. 
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EFFEKT
Effekten av ljudfilerna kan förklaras med en lugn 
kropps ökade förmåga att läka och påverka bland 
annat blödning och koagulation. Stress/oro är dess-
utom ”en högtalare för smärta”. Kroppens själv-
läkande förmåga gynnas av lugn och minskas av 
stress [4].

Många patienter har en förmåga att under söm-
nen avlägsna både bettskenor och tandställningar, 
vilket får skiljas från bristande kooperation. Pa-
tienter med nattlig ofrivillig  fingersugning var en 
annan målgrupp. Det visade sig möjligt att med 
hypnos påverka sådana somnambula beteenden, 
ofta vid ett enda möte där jag spelade in en ljudfil 
att lyssnas på i hemmet. Dessutom var det möjligt 
att på andra individer påverka sömngång, både 
hos vuxna och barn. Hypnos synes vara den mest 
effektiva behandling som finns för sömngång, ofta 
en okänd möjlighet [5].

Jag var även nyfiken på om bruxism kunde på-
verkas, och har under årens lopp även behandlat 
patienter med bruxism/pressning. Det finns mått-
lig evidens för att hypnos kan vara ett komplement 
och/eller ett alternativ till bettskena. Dock får hän-
syn tas till eventuell samsjuklighet med diagnoser 
som till exempel posttraumatiskt stressyndrom, 
vaksamhet och kontrollbehov. Bruxism kan i så 
fall behandlas med hypnos i samband med psy-
koterapi [6–8].

METODIK
Den metodik som bäst synes påverka somnambult 
beteende handlar om att kontakta kroppen med så 
kallad IMR – ideomotorisk respons eller fingersig-
naler. Vi når knappast nattliga vanor som bruxism 
med enbart förnuft. Begreppet IMR innebär en möj-
lighet att kunna kommunicera direkt med kroppen, 
förbi tänkandet; inte göra – utan i stället låta krop-
pen svara [9]. Psykoterapeuter eller tandläkare 
med hypnosutbildning är sällan bekanta med så-
dan icke-verbal metodik, som för mig som psyko-
terapeut är ett bra komplement till KBT. 

Mer om fingersignaler  
Fingersignaler är ett respektfullt sätt att kommu-
nicera på, när man väl förvissat sig om att inte am-
bition eller vilja styr svaret. Fingersvar innebär att 
ett finger med en icke-viljestyrd höjning visar ”ja” 
vid tydliga frågor, typ ”är det ok för ditt inre att …?”. 
Ett annat alternativ är att skapa ett ja-finger, ett nej-
finger, ett kan inte/vill inte svara-finger. Oftast för-
utsätter detta  ett avslappnat tillstånd eller hypnos. 

När hypnos beskrivs som en behandlingsmo-
dalitet är det sällan angivet om hypnos förmedlas 
som auktoritära suggestioner, eller med det för-
hållningssätt som IMR innebär. Den sistnämnda 
modellen medger kontakt direkt med kroppen som 
kan liknas vid motiverande samtal; att skapa nya 
scenarier, med kroppens bekräftande ja (eller nej) 

” Många patienter 
har en förmåga 
att under söm
nen avlägsna 
både bettskenor 
och tandställ
ningar …”
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på väg mot den önskade förändringen. 
Med IMR kan det undermedvetna/kroppen på-

verkas, och orden lyssna, bekräfta, respektera och 
göra delaktig beskriver en process som är annorlunda 
än enbart suggestioner, skilt från den gängse upp-
fattningen om hypnos. Med IMR kan man många 
gånger lättare få kroppen att förstå att försummelse, 
trauma och reptilhjärnans ”dåtid” kan påverkas 
och gynnas av en anpassning till en tryggare nutid. 

FORSKNING
Mina erfarenheter av patienter som trots bettskenor 
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pressar, visar att det är möjligt att lugna och lind-
ra med hjälp av IMR. Mer studier behövs, men ef-
tersom sådana resultat inte kan patenteras och ge 
ekonomisk vinning missgynnas just den här typen 
av forskning. En angelägen studie vore att jämfö-
ra effekten av färdiginspelat material med indivi-
duell utformning av ljudfiler.

Numera spelar jag in ljudfiler direkt på patienter-
nas telefon, eller skickar en ljudfil som bilaga i ett 
mejl. Ljudfilen ”Inför operation”, som motsvarar de 
ljudfiler som användes vid tidigare studier, är mer 
generell och användbar vid olika ingrepp. Men trots 
att motsvarande ljudfiler i många studier minskat 
vårdtid och gynnat ekonomin finns mig veterligt 
bara ett sjukhus (i USA) som använder dessa möj-
ligheter, med stora vinster som följd tack vare be-
tydligt färre vårddagar. Detta blev möjligt genom 
att kompletterande typ av personal anställdes, vana 
vid metoder ”utanför boxen”. 

Nutida teknik har underlättat att till exempel 
skicka ljudfilen ”Somna, somna om” på 10 minuter 
till patienter med sömnproblematik. En välgjord 
studie har visat att den läkande djupsömnen (slow 
wave sleep) ökade 81 procent med hypnos jämfört 
med en kontrollgrupp [10]. Flera patienter har be-
rättat att även käkledsbesvären lindrats av en mot-
svarande ljudfil.

Med en ringa insats, och med möjlighet för pa-
tienter att lyssna hemma på inspelat material, är 
detta ändå sällan utnyttjat. 

Dostojevskijs ord kan gälla även i vår tid: ”Varje 
sanning (eller ny metod) passerar tre stadier innan 
den blir erkänd. I det första blir den förlöjligad. I 
det andra blir den motsagd. I det tredje ses den som 
självklar.”l

” Mina erfaren
heter av patien
ter som trots 
bettskenor 
pressar, visar att 
det är möjligt 
att lugna och 
lindra med hjälp 
av IMR.”
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