
Mida pakub isikusehäirete 

raviks skeemiteraapia 

olekute mudel?

Kaia Kastepõld-Tõrs



SKEEMITERAAPIA (1990, 1999)
Integratiivne psühhoteraapia mudel:                    kognitiiv-

käitumisteraapia, kiindumusteooria,         

psühhodünaamiline teraapia, geštaltteraapia, 

konstruktivism...

• Töötati välja isiksusehäirete ja teiste krooniliste 

seisundite raviks.

• Pigem pika-ajaline psühhoteraapia (1-3 aastat)

• Transdiagnostiline lähenemine

– Olemas häirespetsiifilised mudelid  esimene neist piirialase 

isiksusehäire mudel (Young et al, 2003; Arntz, Genderen, 2009)

• ei ole tegemist „one-size-fits-all“

• Olekute mudel käsitleb erinevaid probleeme komplekselt 

– toob välja neis ühisosa.
29. nov. 2019 2



Varased kogemused = 

vajadused
Toksilised kogemused 

Temperament 

Varaste 

mittekohastumuslike 

skeemide kujunemine

TT stiilid: võitle, põgene, 

alistu

OLEKUD
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1.Turvaline seotus teistega

(turvaline kiindumussuhe, stabiilsus, 

hool)

2. Autonoomsus, pädevus, 

identiteeditunne

3. Realistlikud piirid

4. Vabadus väljendada oma 

vajadusi, emotsioone ja arvamusi

5. Spontaansus, loomingulisus ja 

mängulisus



Varased kogemused = vajadused
Toksilised kogemused 

Temperament 

Varaste 

mittekohastumuslike 

skeemide kujunemine

TT stiilid: võitle, põgene, 

alistu

OLEKUD
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1. Eraldatus, tõrjutus

• Puudulikkus

• Emotsionaalne deprivatsioon

2. Kahjustunud autonoomsus

• läbikukkumine

3. Kahjustunud piirid

• Enesetähtsustamine, grandioossus

4. Teistele suunatus

• Heakskiidu otsimine

5. Ülivalvsus ja pidurdatus

• jäigad standardid/ülikriitilisus 



Varased kogemused = vajadused
Toksilised kogemused 

Temperament 

Varaste 

mittekohastumuslike 

skeemide kujunemine

TT stiilid: võitle, 

põgene, alistu

OLEKUD
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• Alistumine (follow/surrender) – skeemile alla 

andmine - seotuse esile kutsumiseks/pälvimiseks

• Võitle (fight) – skeemile vastu võitlemine -

võitlemine domineerimise ja kontrolli eest

• Põgene/tardu (flight/freeze) – skeemi vältimine -

tagasitõmbumine või vältimine enesekaitse 

eesmärgil



Mis on olek ST-s?

Olekud (modes) on isiksuse 

erinevad osad, mis 

peegeldavad käesolevalt 

(...skeemi poolt...) 

aktiveerunud  seisundit 

(kognitsioonide, emotsioonide 

ja käitumise kogumit) (Young 

et al 2003).
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Skeemi olekud on universaalsed
• Terve inimese olekud on äratuntavad, ja moodustavad 

emotsionaalse terviku, seevastu patoloogia suurenedes olekute 
dissotsieerumine kasvab (Young et al, 2003)

„The reason for the dissociation between the modes is that people 
with severe PDs have poorly integrated personalities“ (Young et al, 
2003)

– Isiksusehäirega patsiendid kogevad järske muutusi ühest olekust 
teise, on ühes olekus korraga, mis võtab sel hetkel kogu nende 
olemuse üle (Bamber, 2004; Young et al, 2003)

– Terved tunnistavad oma olekuid, nende olekud on leebemad, 
kohastumuslikumad ja paindlikumad, liikumine olekute vahel on 
sujuv; korraga mitu olekut
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Olekute mudel

KAITSEOLEKUD

Ülekompenseerimine

Vältimine 

Alistumine

TERVED 

OLEKUD

KRIITIKU 

OLEKUD

Karistav

Nõudlik

LAPSE 

OLEKUD

Haavatav 

vihane 

impulsiivne, ...
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Kaitseolekud 

Alistumine Eemaldunud 

kaitsja

Eemaldunud 

eneserahustaja

Üle-

kompenseerija

Läbipõlemine, 

depressioon, 

kurnatus, 

somatisatsioon 

(nn keha 

reageerib)

Unistamine, 

vältimine, valuga 

seotud häired, 

dissotseerumine

Sundmõtted, 

söömishäired, 

sõltuvusprobleemid

nutiseadmete 

kuritarvitamine

Manipulatiivne 

käitumine, 

paranoiline või 

kompulsiivne 

ülekontrollija, 

perfektsionism
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Internaliseerimine vältimine eksternaliseerimine



Muutuse mehhanism: terapeutiline suhe

• Terapeutiline suhe on kõige tähtsam muutust 

tekitav mehhanism = piiritletud vanemlikkus (limited 

reparenting)  terapeut pakub patsiendile seda, millest tal 

lapsepõlves puudu jäi; eetiliselt ja professionaalselt 

piiritletud terapeutilise kogemusena (McGinn & Young, 

1996);

 Korrektiivne kogemus siin-ja-praegu

„good enough parent“ (Bernstein, Clercx, 2018)

• Terapeutiline kogemus üldistub ja integreeritakse patsiendi 

muude suhete mustritesse

• + empaatiline vastandumine 

• + piiride seadmine

= tasakaal nende vahel29. nov. 2019 10



Teraapia struktuur

I faas:

olekutest 
teadlikkuse 
arendamine. 
Terapeutilise 
koostöösuhte 

loomine, piiritletud 
vanemlikkuse 

tehnika 
rakendamine lapse 

oleku vajaduste 
täitmiseks

II faas:

Kognitiivsete, 
kogemuslike ja 
käitumuslike 

tehnikate 
kasutamise 

kaudu muutuste 
esile kutsumine 

olekutes. 

III faas:

Tervete olekute 
tugevdamine, nii 
et patsient ise 
saab võtta üle 

vajadustele 
vastamise ja 

liikuda nii 
kolmandasse 

faasi –
autonoomsuse 

faasi. 
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Eesmärgid teraapias

Eesmärk on aidata patsiendil liikuda neist olekutest, 

milles emotsionaalne seisund on blokeeritud, 

neisse, milles emotsionaalset valu kogetakse (nt 

eemaldunud kaitsja olekust haavatava lapse olekusse)

Täpsemalt:

• Kaitseolekud – loobumine ja asendamine.

• Lapse olekud – vajadustest ja emotsioonidest teadlikkuse 

tõstmine ja vajadustele vastamine

• Sisemise kriitiku olekud – vähendamine, mh karistava 

kriitiku vastu võitlemine

• Terved olekud – tugevdamine, laiendamine
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Tehnikad ST-s: näited (Arntz, 2019)

Fookus \\ kanal Emotsioonid Mõtted Käitumine

Terapeutiline 

suhe

Piiritletud 

vanemlikkus

Uskumuste 

modifitseerimine 

terapeudi suhtes

Uute käitumiste 

katsetamine 

terapeudiga 

suheldes; 

empaatiline 

vastandumine

Lapsepõlve 

kogemused

Kujutluses 

reskriptimine; tooli-

tehnika; 

kirjutamise 

ülesanded

Psühhoharidus; 

ümber 

mõtestamine

Kehtestamine 

hooldajate suhtes

Oleviku 

probleemid

Oleviku/tuleviku 

probleemide 

kujutluses

reskriptimine; 

tühja-tooli-tehnika

Oleviku 

probleemide

vaatamine olekute 

mudelis; mõtetele 

vastamine

Kehtestamine; In 

vivo 

eksponeerimine;

uued käitumised, 

uued hoiakud29. nov. 2019 13



Näide: nartsissistlik IH

ENESE-

TÄHTSUSTAJA 
(ülekompenseerimine)

KAITSEOLEKUD

EEMALDUNUD 

ENESERAHUSTAJA

(vältimine) 

TERVED 

OLEKUD: 

SUHTED

ÜKSIKU LAPSE 

OLEK (tühjuse, 

igavuse tunne)

„Ma olen väärtuslik 

ainult siis, kui toon 

au vanematele“

LAPSEPÕLV:

Üks vanem –

distantseerunud, 

tõrjuv; teine –

ülistav.

Tihti – ise 

andekad
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Agressiivsus, 

vaenulikkus; 

domineerimine; 

staatust rõhutav 

käitumine; 

manipuleerimine

Nt 

töönarkomaania 

mängurlus, 

juhuslikud 

seksuaalsuhted, 

ainete 

tarvitamine



ST sh olekute mudeli efektiivsus
• 18 skeemi on tuvastatavad

• Skeemid on seotud kiindumussuhte probleemidega, 

lapsepõlve traumaatiliste kogemustega ning 

psühhopatoloogiaga (Bamelis, et al 2011; Jovev & Jackson, 2004)

• ST (peamiselt uuringud piirialase IH-ga) on efektiivne 

meetod (Jacob, Arntz, 2013; Bernstein, Clercx, 2018)

• Raviefekt on suurim 18-36 kuu jooksul toimunud teraapial 

• Võrdlevad uuringud:

– DKT-d ja ST efektisuurused erinevates uuringutes on 

võrreldavad (NB!)

– ST vs ülekande-keskne psühhoteraapia (transference-

focused psychotherapy,TFP) – üldiselt võrreldav efektiivsus, aga 

ST puhul suurem ennastkahjustava käitumise langus, ja 

edenemine eneseregulatsioonis ning elukvaliteedis; sj ST-s 

väljalangemisprotsent väiksem (Giesen-Bloo et al 2006)
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Teised isiksusehäired
• Bamelis et al 2014

– Vältiv, sõltuv ja obsessiiv-kompulsiivne häire

– 323 patsienti; mitmekeskuseline, juhusliku randomiseerimisega 

uuring

– ST vs kliendikeskne teraapia vs TAU

– 40 seanssi + 6 järelseansi iganädalaselt 2 aasta jooksul

Tulemused:

– ST oli tõhusam kui kliendikeskne ja TAU sekkumised

– 1 aasta peale teraapia lõppu oli ST tulemused oluliselt paremad kui 

teiste gruppide puhul.

• Bernstein et al 2012

– antisotsiaalne, piirialane, nartsissistlik, paranoiline IH – sj. kõrge 

retsidiivsus

– 7 kliinikus Hollandis, 103 patsienti; ST vs TAU

– Pt püsivad teraapias paremini, retsidiivsuse risk langeb kiiremini, 

kiirendab resotsialiseerumist.
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Tänan kuulamast!

skeemiteraapia.com

skeemiteraapia@gmail.com

29. nov. 2019 17


