
En fellesfaktor i symptomatologien til 
personer som har opplevd tidlige og 
repeterte belastninger er regulerings-
vansker (Courtois, 2006), og det er doku-
mentert høy forekomst av rusproblemer 
i denne populasjonen (Felitti et al.,1998).

Traumatiske hendelser handler om at en 
selv eller noen som står en nær trues på 
livet, og innebærer å være i en situasjon 
som overgår ens mestringsevne. I forbin-
delse med slike kritiske eller dramatiske 
hendelser er det vanlig å oppleve en rek-
ke stressreaksjoner som kan gi fysiske-, 
mentale-, og følelsesmessige utslag. I 
utgangspunktet er en stressreaksjon en 
mobiliseringsrespons. Vanligvis dempes 
reaksjoner på traumer av seg selv i løpet 
av kort tid. Etter visse ekstremsituasjoner 
kan det ta lengre tid før situasjonen nor-
maliseres. Noen, avhengig av hva som 
har skjedd og omstendighetene rundt 

dette, opplever at reaksjoner vedvarer 
uten å dempe seg, og at de utvikler det 
som kalles en posttraumatisk stresslidel-
se. 

Man skiller gjerne mellom type I-trau-
mer, som er uventede traumatiske 
enkelthendelser, og type II-traumer/
komplekse traumer, som er repeterte 
traumatiske hendelser. Disse er ofte ku-
mulative og kombinerte, og innebærer 
gjerne fundamentale brudd på tillit til 
tilknytningspersoner (Stien & Kendall, 
2004). Eksempler på denne typen trau-
mer kan være fysisk vold, uønskede sek-
suelle handlinger eller vitneerfaringer. 

Komplekse traumer gir ofte en mer kom-
plisert stressreaksjon enn ved type I- 
traumer. Det er særlig denne formen for 
traumatisering og reguleringsvanskene 
som typisk følger slike belastninger kom-
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binert med et rusproblem, denne artik-
kelen vil omhandle. 

Komplekse traumer
Utviklingspsykologi har vært viktig i for-
ståelsen av komplekse traumer. Tidlig 
eksponering gir mer alvorlige skader enn 
når tilsvarende hendelser skjer senere i 
livet, og det er foreslått utviklingssensiti-
ve perioder for kompleks traumatisering. 
Også nevrobiologi og kunnskap om hvor-
dan hjernen formes, organiseres og for-
andres har vært et viktig bidrag til dagens 
forståelse av kom-
plekse traumer. Den 
nye kunnskapen 
på traumefeltet gir 
implikasjoner for 
utredning og be-
handling av disse 
pasientene.

Barn og unge som utsettes for komplek-
se traumer faller gjerne inn under flere 
diagnostiske kategorier, slik som ADHD, 
adferdsproblemer eller PTSD (Ackerman, 
Newton, McPherson, Jones, & Dykman, 
1998). I voksen alder kommer sympto-
mene gjerne til uttrykk som emosjonell 
ustabilitet eller dyssosial personlighets-
forstyrrelse (Curtois & Ford, 2006). Man 
har også sett at det er en overrepresen-
tasjon av personer utsatt for komplekse 
traumer innen rusfeltet (Felitti, 1998). 
Felles for diagnosene som er nevnt her er 
overlapping av reguleringsvansker (B. A. 
van der Kolk & Pynoos, 2009) innen følg-
ende områder:

1. Følelses- og selvregulering, som hyp-
pige omskiftninger mellom intense fø-
lelsesmessige tilstander, problemer med 
å roe seg ned, vedvarende nedstemthet, 
hypersensitivitet for følelsesstimuli, for-

sinket motorisk utvikling, søvn-, spise- 
og fordøyelsesproblemer, hypersensitivi-
tet for lyder og taktile stimuli og hemmet 
utvikling av språk for følelser og kropps-
lige tilstander.

2. Regulering av oppmerksomhet og atferd, 
med en trusselorientert oppmerksom-
het, feiltolkninger av sosiale situasjoner, 
sosial usikkerhet, mistillit, impulsivitet, 
dårligere evne til risiko- og konsekvens-
vurderinger og lite hensiktsmessige stra-
tegier for å trøste seg selv.

3. Sosioemosjonell 
fungering: Mange 
som har vært utsatt 
for komplekse trau-
mer sliter med fø-
lelsen av skam, lav 
selvfølelse, tilknyt-
n i n g s p r o b l e m e r, 

overopptatthet over å bli tatt vare på, 
vedvarende frykt for å bli avvist, og søker 
kontakt med andre gjennom seksualisert 
eller fysisk atferd.
Det kan forekomme store variasjoner 
i mønstrene for de overnevnte regule-
ringsvanskene, og de forskjellige symp-
tomene kan også virke selvmotsigende. 
Utviklingspsykologi og nevrobiologi kan 
imidlertid være med på å kaste lys over 
underliggende mekanismer for disse 
vanskene (Teicher et al., 2003; B. A. van 
der Kolk, 2005).

Hjernens sekvensielle utvikling
Et av de mest grunnleggende prinsip-
pene for hjernens utvikling er hierarkisk 
organisering. Hjernens utvikling skjer se-
kvensielt (Szalavitz & Perry, 2010). Dette 
legger føringer for videre informasjons-
prosessering. Hjernens utvikling begyn-
ner i de subkortikale delene av hjernen. 

Barn og unge som utsettes for kom-
plekse traumer faller gjerne inn under 
flere diagnostiske kategorier, slik som 
ADHD, adferdsproblemer eller PTSD
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Spedbarnets fungering foregår i hoved-
sak i disse strukturene, men det å bli 
møtt på en omsorgsfull måte i sin primi-
tive atferd av omsorgsgiver er med på å gi 
gode forutsetninger for sosioemosjonell 
utvikling, tilknytningsprosesser og moto-
risk utvikling (Sheridan & Nelson, 2009). 
I disse strukturene inngår reflekser og fø-
lelser som er viktig for overlevelse. Disse 
grunnleggende prosessene i hjernen er i 
hovedsak automatiserte. 
Etter hvert fortsetter utviklingen til mer 
kompliserte fungeringsstrukturer, nem-
lig korteks, hvor tenkning og planlegging 
er sentrale funksjoner (B. D. Perry, Pol-
lard, Blakley, Baker, & Vigilante, 1995). I 
sammenheng med informasjonsproses-
sering innebærer dette en mulighet for 
språk og abstrakt tenkning. 

Informasjon kommuniseres både innen 
og på tvers av disse strukturene. Etter 
hvert som informasjon prosesseres, vur-
deres den opp mot lagrede minner. En 
normal utvikling styrker kommunika-
sjonen mellom disse områdene. Om det 
oppstår en trussel i forhold til overlevelse, 
som i traumesituasjoner, kommuniseres 
denne trusselen først til de subkortikale 
områdene i hjernen. En alarmrespons 
settes så i gang med en nærmest reflek-
siv mobilisering for potensiell handling 
(med blant annet utskillelse av kortisol 
og adrenalin), mens informasjon om den 
oppfattede trusselen skjer gjennom kor-
tikale områder, hvor informasjonen kan 
evalueres, kontekstualiseres og gjøres til-
gjengelig for kognitiv kontroll (B. D. Per-
ry, et al., 1995).

Hjernens plastisitet
Et annet grunnleggende prinsipp i hjer-
nens utvikling er plastisitet, og handler i 
bunn og grunn om læring og tilpasning 

(Cozolino, 2009). Endringer skjer helt 
ned på nevrologisk nivå, og innebærer 
integrering av erfaringer i hjernestruktu-
ren (Smith, 2010). Erfaringsbaserte nev-
rologiske forandringer skjer blant annet 
gjennom habituering/longterm-depres-
sion og sensitivisering/longterm-poten-
tion, hvor man henholdsvis får en senket 
eller økt sannsynlighet for å respondere 
på stimulering, altså tilpasning eller økt 
følsomhet. På denne måten skjer en se-
lektiv svekking eller styrking av nevrale 
nettverk.

Plastisitet kan beskrives gjennom to ho-
vedprosesser. Disse er: 
1. Kritiske perioder (Knudsen, 2004), med 
så å si irriversible forandringer. Innen 
disse periodene er man hypersensitiv i 
forhold til visse stimuli, og overvelden-
de erfaringer kan bidra til at forbindelser 
mellom nerveceller går tapt for alltid (Si-
egel, 2001). Et eksempel på en kritisk fase 
er visuell funksjon (Knudsen, 2004).

2. Erfaringsbaserte prosesser (Sheridan & 
Nelson, 2009) skjer gjennom hele livet, 
men de første tre leveårene regnes som 
spesielt viktige på grunn av denne peri-
odens hurtige utvikling av nevrale struk-
turer. I denne perioden skjer en overpro-
duksjon av nevrale forbindelser, noen av 
disse styrkes gjennom repeterte erfarin-
ger (Cicchetti & Tucker, 1994), mens an-
dre faller bort. Selv om nevrale nettverk 
kan forandres, er likevel enkelte systemer 
mer fleksible enn andre. Modifisering av 
grunnleggende/subkortikale strukturer 
krever en større innsats enn kortikale 
strukturer (Perry, 2006).

Tidlige relasjoners betydning for 
affektregulering
Også utviklingspsykologi, og særlig til-
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knytningsteori, har bidratt til forståelsen 
av komplekse traumer. Trygg tilknytning 
og selvregulering bygges opp av fininn-
stilt aktivering gjennom barn - omsorgs-
giver interaksjon. Overstimulering og 
understimulering de første årene kan 
henholdsvis bidra til styrking eller under-
utvikling av nevrologiske forbindelser. Et 
eksempel kan være en varig beredskaps-
tilstand (Hart, 2006). 

Tilknytning er det emosjonelle båndet 
man fra spedbarnsalder utvikler til om-
sorgspersoner (Bolwby,1951). I sped-
barnsalder hjelper omsorgspersoner 
barnet med fysiologisk, atferdsmessig 
og følelsesmessig regulering. Selv om 
spedbarnet er helt avhengig av sine om-
sorgspersoner, er det også født med sosi-
ale evner (Trevarthen, 2001), og det å ta 
vare på et barn innebærer også å ta del 
i følelsesinnstilt interaksjon. Denne gjen-
sidige følelsesmessige utvekslingen gir 
mulighet til å dele relasjonelle øyeblikk, 
og spedbarnet får tilpasset sin egen bio-
logiske rytme til omsorgsgiver (Feldman, 
2007). Tidlig sosial interaksjon innebærer 
hyppige skiftninger mellom gjensidighet, 
dysregulering og reetablering av regule-
ring med hjelp fra omsorgsgiver. Dette er 
viktige erfaringer med stress for barnet, 
da det stimulerer det til å utvikle stra-
tegier for å håndtere relasjonelle utfor-
dringer (Tronick, 1989). I det lange løp 
vil involvering med spedbarnets indre 
tilstand og benevning av dets følelser bi-
dra til integrering av nevrale nettverk for 
språk, følelser og å bidra til selvregule-
ring (Cozolino, 2009).

Gjennom disse tilknytningserfaring ene 
dannes forventninger til omsorgsgivers 
evne til å håndtere ulike situasjoner 
(Smith & Ulvund, 2004). Et spedbarn 

med tilgjengelige, sensitive og respon-
sive omsorgspersoner vil kunne utvikle 
en trygg tilknytning (Siegel, 1999). Tryg-
ge relasjonelle erfaringer hjelper det lille 
barnet til å bruke omsorgsmiljøet som en 
trygg base for eksplorering, og å etablere 
forutsigbare koblinger mellom fortid, nå-
tid og framtid (Fries, Ziegler, Kurian, Ja-
coris, & Pollak, 2005). Tidlige relasjonelle 
erfaringer er utgangspunktet for funda-
mental læring om trygghet og farer i livet 
(Cozolino, 2009). 

Prevalensstudier av komplekse trau-
mer viser at slike traumer oftest påføres 
av omsorgsgivere (B. A. van der Kolk, 
2005), og er et eksempel på dramatiske 
brudd i sunn barn - omsorgsgiver inter-
aksjon. Tidlig eksponering for trauma-
tiske hendelser er særlig komplisert, tatt 
i betraktning barnets begrensede evne 
til å bedømme og forstå trusler, og dets 
avhengighet av sine omsorgspersoner 
(Schechter & Willheim, 2009). Når et barn 
for eksempel erfarer vold i hjemmet, vil 
denne hendelsen kunne være trauma-
tiserende i seg selv. Traumer innen en 
omsorgsrelasjon vil innebære en dobbel 
belastning i kraft av at barnet mangler en 
trygg base for å reguleres ned i etterkant 
av en traumatiserende hendelse (Lieber-
man & Van Horn, 2005). Repeterte erfa-
ringer med traumer i hjemmet bidrar til å 
holde barnet i en engstelsestilstand, uten 
hjelp til å håndtere ubehaget (Robinson 
et al., 2009). 

Lærings vs. overlevelsesmodus
Barn som blir utsatt for komplekse trau-
mer holdes i en beredskapstilstand (Ei-
de-Midtsand, 2010). Nevrobiologisk sett 
innebærer dette en overstimulering av 
hjernens ”alarmsystem” (amygdala og 
deler av det limbiske system) (Stien & 
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Kendall, 2004). Dette kan gi forstyrrel-
ser i regulering av stresshormoner og 
en sensitiv isering av nevralenettverk 
som identifiserer fare og mobiliserer til 
selvforsvar. En slik trusselorientert til-
stand omtales gjerne i litteraturen som 
”overlevelsesmodus”. En hjerne i over-
levelsesmodus fungerer slik at den for-
søker å tolke, forebygge og forsvare seg 
mot  skade. Hjernen settes slik i stand til 
å identifisere trusler, 
å klargjøre kroppen 
for mobilisering til 
bekjempelse av dis-
se truslene og å opp-
rettholde kroppslige 
funksjoner.

Langvarig stimulering 
av hjernens alarmsystem vil gå på be-
kostning av integrering mellom hjernens 
grunnleggende strukturer og de kortikale 
områdene, og virke hemmende på læring 
og ferdigheter som resonnering, språk og 
planlegging (J. Ford, 2009). Læring inne-
bærer eksplorering, som drives av en sø-
ken etter balanse mellom det nye og det 
som er kjent. Blant hjerneområder og 
transmittersubstanser som er involvert 
i læring er belønningssystemet (dopa-
min), stressresponssystemet (serotonin), 
bevisst vurdering og planlegging (pre-
frontal korteks). Gjennom kontinuerlig 
aktivering av de områdene i hjernen som 
har med overlevelse å gjøre, vil informa-
sjonsstrømmen i disse områdene gå sta-
dig hurtigere, mens evnen til å forstå de 
truende signalene i en større kontekst og 
å gjenvinne kognitiv kontroll over følel-
ser blir tilsvarende hemmet. 

Overlevelsesmodus og implikasjoner 
for behandling
Den ovennevnte kunnskapen om trussel-

orientert fungering gir implikasjoner for 
behandling. Det å være i en krise gir ster-
ke følelser, og disse har til hensikt å mo-
bilisere til handling. Følelsesregulering 
vil kunne være utfordrende for personer 
som er utsatt for komplekse traumer, 
da sterke følelser har vært en viktig del 
av det å håndtere reelle farer tidligere. I 
overlevelsesmodus vil man også kjenne 
på utålmodighet. Hensikten med dette 

er at man skal kunne 
handle raskt. 

Stressreaksjoner deles 
gjerne inn i frys, flukt 
og angrep. De to først-
nevnte reaksjonene 
er typiske mestrings-
strategier i forbindelse 

med engstelse. Sinnereaksjoner og uta-
gerende adferd kan sees på som en an-
grepsrespons.

Stressreaksjoner vil både kunne ha indre 
og ytre utslag. Når det gjelder frysing kan 
dette resultere i at man ”slutter” å tenke 
eller føle, og til og med stivner til i krop-
pen. Denne reaksjonen henger gjerne 
sammen med at det under truende om-
stendigheter kan være fornuftig å ikke bli 
oppdaget eller å provosere fram ytterlige-
re potensielle traumer. Fluktrespons kan 
for eksempel innebære å ikke forholde 
seg til truende hendelser (dissosiere), el-
ler at man rent fysisk unngår situasjoner. 
Angrep kan for eksempel gi seg utslag i 
intenst sinne, paranoide antagelser og 
truende eller voldelig oppførsel. Perso-
ner som har vært utsatt for komplekse 
traumer kan veksle mellom varianter av 
stressreaksjoner med forskjellig innhold. 
Noen reaksjoner fungerer bedre enn an-
dre i forhold til den aktuelle trusselen. 
Om man ikke opplever å håndtere trusle-

Slik vil personer som har vært ut-
satt for komplekse traumer både 
ha en kognitiv, følelsesmessig og 
sosial sårbarhet for å ruse seg
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ne man står overfor kan dette gi en følel-
se av hjelpeløshet, noe som over tid kan 
føre til en depressiv lidelse (Seligman & 
Maier, 1976).

Dysregulert informasjonsprosessering
Dette kombinert med en nedsatt evne til 
å forstå, kontekstualisere og kontrollere 
informasjon vil igjen kunne aktivere yt-
terligere overlevelsesresponser, slik som 
aggressiv atferd, i situasjoner andre barn 
ville oppfatte som nøytrale.  

Somatisering/smerte
Når følelses- og informasjonsprosesse-
ring blir dysregulert, tenderer somatis-
ke tilstander også til å bli dysregulert. 
Hurtiggående kroppslige reaksjoner 
trigges av smerte eller en overopptatt-
het med diffust kroppslig ubehag, disse 
blir koordinert av kjemiske budbringere 
(opioider) som reduserer smertebevisst-
het. Hjerneområdene involvert i denne 
prosessen (hjernestammen) ligger svært 
nært opp til og er nært forbundet med 
områdene som hyperaktiveres (amygda-
la) i traumesituasjoner. 

Fungering 
Å være i overlevelsesmodus vil i stor grad 
ikke være kompatibelt med tradisjonell 
skolegang, arbeidsliv eller etablering av 
nære relasjoner. På den måten kan per-
soner som har levd i overlevelsesmodus 
over tid falle utenfor i samfunnet, gå 
glipp av ytterligere læringssituasjoner og 
mangle tilgang på viktige faktorer for god 
psykisk helse. Slik vil personer som har 
vært utsatt for komplekse traumer både 
ha en kognitiv, følelsesmessig og sosial 
sårbarhet for å ruse seg, noe som igjen vil 
gi en økt risiko for å bli utsatt for ytterli-
gere traumer.

Rusavhengighet
Mange ruspasienter strever i sine liv, og 
det er ikke så lett å forstå hva som skjer 
og hvorfor. Pasienter som kommer til be-
handling for rusmiddelproblemer, beskri-
ver ofte et komplekst bilde av symptomer. 
Rusmidler både kamuflerer og forsterker 
symptomer på andre lidelser, og det kan 
være vanskelig å avdekke eller vite årsaks-
forholdene til symptomene. Dette byr på 
utfordringer i forhold til differensialdiag-
nostikk (Lossius, 2011). Etter at Rusrefor-
men trådte i kraft i 2004, fikk mennesker 
med rusmiddelmisbruk pasientrettighe-
ter i spesialisthelsetjenesten.  Dette har 
bidratt til økt fokus på diagnosekrav og 
helse innenfor tverrfaglig spesialisert rus-
behandling, og større fokus på pasienten 
med samtidig rusproblemer og alvorlig 
psykisk lidelse, ROP-pasienten. 

Psykososiale belastninger i oppveksten 
har vist seg å gi økt risiko for rusmiddel-
bruk, somatiske sykdommer, psykiske 
lidelser og tidlig død. Studien ”Adverse 
Childhood Experiences” (Felitti, 1998) 
beskriver negative oppvekstfaktorers 
konsekvenser for helsen. Det ble blant 
annet spurt om gjentatt fysisk, emosjo-
nelt og seksuelt misbruk, fysisk og emo-
sjonell neglisjering, tap av forelder og 
vold mellom foreldre. For hver erfarte 
negative oppvekstfaktor økte risikoen 
for tidlig rusbruk og rusproblemer i vok-
sen alder (Dube, Anda, Felitti, Edvards 
& Croft, 2002, Dube, Felitti, Dong Cha-
pman, Giles & Anda, 2003). Å bli ekspo-
nert for fysiske og seksuelle overgrep, og 
å være vitne til vold viste seg å øke risi-
koen for posttraumatisk lidelse (PTSD), 
alvorlige depressive episoder og rusmid-
delmisbruk/avhengighet i ACE-studien 
(Kilpatrik, Ruggiero, Acierno, Saunders, 
Resnick & Best, 2003). 
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Signalover føringer i hjernen ved 
 rusinntak
Inntak av rusmidler har en umiddelbar 
effekt på kropp og hjerne. Ved rusinntak 
påvirkes sentralnervesystemet gjennom 
manipulering av nervecellers utskillelse 
av transmittersubstans. Dette innebærer 
en forstyrrelse av hjernens naturlige sig-
naloverføringer.

Den viktigste nevro-
transmitteren forbun-
det med rusinntak er 
dopamin, som gir økt 
følelse av glede og vel-
være. 

GABA er en transmit-
tersubstans som utløses ved alkohol-
bruk. Dette gir en dempende virkning på 
hjernens aktivitet, og kan dermed virke 
angstdempende. Ved fortsatt bruk av al-
kohol, vil dopaminutskillelsen reduse-
res og GABA økes. Rus atferden vil gå fra 
å være stimulerende til å bli dempende 
med tydelig nedsatte mentale og moto-
riske funksjoner.
 
Amfetamin, metamfetamin, kokain og 
ecstasy er sentralstimulerende rusmid-
ler, med høy utskillelse av dopamin med 
påfølgende lykkefølelse, selvtillit, og 
økt psykomotorisk tempo. På cellenivå 
skjer en blokkering av reopptak av både 
noradrenalin og serotonin, noe som 
igjen bidrar til økt utskillelse av dopamin.
Serotonin regulerer også søvn, smerte-
opplevelse og humør. Opioider er sam-
lebegrepet for sterke smertestillende me-
disiner som gir en dempende virkning. 
Hjernen har sin egen morfinlignende 
signalsubstans, endorfiner, som bidrar 
til smertelindring og lystfølelse. Endorfi-
ner utskilles eksempelvis ved hard fysisk 

aktivitet, og er sentrale i hjernens beløn-
ningssystem (Jellestad, 2011).

Rus påvirker belønningssystemet
Rusmidlene virker på ulikt vis inn på det 
naturlige belønningssystemet vårt. At-
ferd som er viktig for å overleve, slik som 
å spise, drikke, samhandle sosialt, ha sex 
og å gi omsorg til barn, vil derfor oppleves 

som behagelig. Denne 
følelsen er med på å 
motivere til gjentagel-
se av slik atferd gjen-
nom betinging (Føyn 
& Shaygani, 2010).
 
Innledningsvis er det 
vanlig at rusmidler 

vekker sterke positive følelser og tilsva-
rende sterke betingingsmekanismer, og 
hukommelsesspor etableres i forhold 
til rusatferden (Føyn & Shaygani, 2010). 
Ved utviklet avhengighet skjer det en 
overstyring av det naturlige belønnings-
systemet, og den avhengige lures til å 
tro at inntak av rusmidler er en livsviktig 
prosess. Dermed endres motivene for å 
innta rusmidler (Føyn & Shaygani, 2010, 
Jellestad 2011). 

Rusmidlers virkning - avhengighet 
Kjernesymptomene for rusavhengighet, 
definert av Verdens Helseorganisasjon 
(WHO, 1983), er repetert bruk av rusmid-
ler på tross av kunnskap om skadelige 
effekter, ukontrollerbare lyster til å ruse 
seg, at man trenger økende mengder for 
å oppnå de samme effektene som tidli-
gere, og det å oppleve fysiske plager når 
rusinntaket stopper.
 
Abstinenser ser ut til å være den fakto-
ren som opprettholder rusbruken hos en 
person som er i aktiv rus. Fravær av rus-

Den viktigste nevrotransmitteren 
forbundet med rusinntak er dopa-
min, som gir økt følelse av glede 
og velvære. 
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middel vil oppleves som belønningstap, 
og det motsatte av rusmiddelets effekt 
inntrer. For at en person med abstinenser 
skal oppleve normalisering av tilstanden 
må vedkommende fortsette å innta rus. 
Suget etter rus vil som regel være størst 
i første del av en abstinent fase, men vil 
fortsette over flere år etter at rusinntaket 
opphører. Betingings-
mekanismer bidrar til at 
de positive sidene ved 
rus huskes, og sug kan 
utløses ved triggere, som 
for eksempel en alkoho-
lenhet eller situasjoner 
som minner om rusat-
ferd. 

Betingingssituasjoner bidrar til at beløn-
ningssystemet skrues på, og utskillelse 
av dopamin settes i gang som et resultat 
av forventning om rus. Denne proses-
sen kan imidlertid overstyres av høyere-
ordensfunksjoner i prefrontal korteks 
(Føyn & Shaygani, 2010, Jellestad, 2011). 
Ved psykologisk stress, slik som i traume-
situasjoner, prioriteres imidlertid de mer 
dyptliggende automatiserte strukturene, 
hvilket gir en mindre robusthet i forhold 
til tilbakefall. 

Selvregulering
Øyeblikkelig nytelse og overlæring i for-
hold til forventninger om positive effekt 
er med på å gi nevrologiske endringer 
hos personer som ruser seg. Hjerneavbil-
ding viser lavere prefrontal aktivitet enn 
normalt hos dem med langvarige ruspro-
blemer (Jellestad, 2011). Man har sett at 
impulsiviteten øker, kognitive funksjoner 
svekkes generelt, og spesielt forståelsen 
av sammenhenger og evnen til å forutsi 
konsekvenser svekkes i betydelig grad 
(Føyn & Shaygni, 2010). 

Utvikling av et rusproblem i ung alder gir 
større utviklingsmessige konsekvenser 
enn senere i livet, fordi avhengighet av 
rus da erstatter andre viktige erfaringer. 
Et eksempel er mang lende kontakt med 
andre. Dette virker utviklingshemmen-
de, da nære relasjoner er viktig i forhold 
til selvregulering. Hjerneavbilding viser 

også en betydelig over-
lapping mellom områ-
dene som er sentrale i 
forbindelse med avhen-
gighetsatferd og tilknyt-
ning. 

Rusen fyller gjerne en 
funksjon, slik som selv-

medisinering eller som kompensering 
for mangler hos seg selv. Rusmidler 
brukes for å regulere det som oppleves 
som uhåndterlige tilstander, fylle følel-
sesmessige tomrom og dempe fysisk og 
psykisk smerte eller styrke eget selvbilde 
(Lossius, 2011). 

Om man skulle skille ut noen av de ut-
fordringene man vil kunne se hos rus-
avhengige, er det å være i en overlevel-
sestilstand en stadig jakt på neste dose, 
forventninger om behovstilfredstillelse, 
sensitivitet i forhold til kroppslige til-
stander, følelsesmessige svingninger og 
impulsivitet. Samtidig vil en distansering 
fra tanker, følelser og ytre omstendig-
heter bidra til at det blir vanskeligere å 
forutse og oppfatte ledetråder i forhold 
til reelle trusler, og dermed vil den rusav-
hengige være mer utsatt for traumer.
 
I likhet med tidlig og repetert traumeer-
faring vil rus gi en sårbarhet i forhold til 
tilleggsproblemer. 

Abstinenser ser ut til å være 
den faktoren som opprett-
holder rusbruken hos en per-
son som er i aktiv rus
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Utløsende og opprettholdende meka-
nismer 
En rekke forhold vil spille inn ved utvik-
ling av rusavhengighet. Erfaringer med 
komplekse traumer har vist seg å gi en 
sårbarhet i forhold til senere rusproble-
matikk (Felitti, 1998). Rus kan fungere 
som en mestringsstrategi i forhold til 
reguleringsvansker forbundet med over-
veldende følelser, tankekjør eller kropps-
lig ubehag. Andre forhold, som for ek-
sempel sosioøkonomiske faktorer, som 
å bo i et område med lav økonomi, høy 
kriminalitet, lav satsning på skole og til-
gjengelighet til rusmidler, kan også spille 
inn på sårbarhet for å begynne å ruse seg.
Dette til tross, så vil ikke nødvendigvis de 
utløsende mekanismene være de samme 
som opprettholder en rusavhengighet, 
da motivene for rus endrer seg i løpet av 
en avhengighet. Etter lengre tids rusbruk 
er det ikke først og fremst den gode følel-
sen som er utgangspunktet for ytterligere 
bruk, men heller unngåelse av ubehag 
som abstinenser. 

Dynamikken
Både komplekse traumer og rusproble-
mer aktiverer overlevelsesmodus, og bi-
drar til at nevrale forbindelser mellom 
følel ser og tanker nedprioriteres og svek-
kes. 

Et grunnleggende problem hos personer 
med en samtidig traumehistorie og et 
rusproblem er en mangelfull kommu-
nikasjon mellom nøkkelkomponenter i 
psykologisk fungering. I forbindelse med 
slik problematikk vil man typisk merke 
begrenset kontakt mellom tanker, følel-
ser og miljøet rundt en. Det blir en svek-
kelse av tilgang og forståelse i forhold til 
det som skjer i en selv og i de relasjonene 
og forpliktelsene en står overfor. 

Implikasjoner for behandling
Som et bakteppe i arbeidet med samti-
dig traume- og rusproblematikk, kan det 
være nyttig å bruke kunnskap om nev-
robiologi og tilknytningsteori. Terapi er 
fundert på en tro på endring. Dette ut-
gangspunktet for terapi får støtte i nev-
robiologisk kunnskap om hjernens plas-
tisitet. En annen viktig del av det å drive 
terapi er å hjelpe pasienten til å aksep-
tere varige skader etter eksponering for 
traumer eller langvarig rusmisbruk som 
kan belyses ved hjelp av kunnskap om 
kritiske faser. Aksept gir et utgangspunkt 
for å kunne se framover og utforske mu-
ligheter for endring. Også kunnskap om 
tilknytning vil kunne være nyttig, i det 
terapirommet er ment å fungere som 
en trygg base for å utforske vansker og 
uhensiktsmessige tilknytningsstrategier. 

Tid er et viktig element i terapi med per-
soner med samtidig traume- og ruspro-
blematikk fordi det gjerne er tidkrevende 
å få til en positiv endring som influerer 
begge områder. Den ene tilstanden gjør 
pasienten mer sårbar for den andre til-
standen. Overveldende hendelser gir økt 
sårbarhet for rus og rusen kan gi økt ut-
satthet for traumer. Samtidig vil eksem-
pelvis reduksjon av rusproblemet på sikt 
gi gevinster som kan være viktige for å 
oppnå bedre regulering av følelser, opp-
merksomhet og forståelse for det som 
skjer, og forebygge potensielt traumati-
serende hendelser. Endring og stabilise-
ring tar tid, da nye erfaringer skal læres 
og spor skal etableres ned på nevrobio-
logisk nivå. 

Regulering
Når den kognitive emosjonelle eller fy-
siologiske temperaturen stiger til det 
uutholdelige, og man forsøker å avstå fra 
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rusmidler for å regulere seg ned, blir det 
viktig at man i terapi hjelper pasienten 
med å koble på kognitive funksjoner og 
å reflektere over det som skjer i og rundt 
pasienten. Eksempler på slike refleksjo-
ner kan være å forstå oppbygningen av 
truende situasjoner og å håndtere disse, 
nyansere trusselbildene slik at man ikke 
reagerer med samme følelsesmessige 
intensitet i de fleste situasjoner og re-
lasjoner, men kan bedre forstå og utstå 
fysiologisk ubehag og lære seg til å skille 
mellom farlige og ubehagelige fysiologis-
ke reaksjoner. 

Kognisjon
Flere momenter som kan være nyttige å 
ta med seg når det gjelder typiske kog-
nitive utfordringer man vil kunne mer-
ke hos denne pasientgruppen, er knyt-
tet til overfyring i overlevelsessystemet. 
Denne aktiveringen vil kunne bidra til 
misforståelser og vansker med oppmerk-
somhet, og det kan være nyttig å bruke 
enkle forklaringsmodeller, ikke verbal 
kommunikasjon og repetisjon. Andre 
kognitive hensyn er vansker med konse-
kvenstenkning og utfordringer knyttet til 
overførbarhet av læring mellom forskjel-
lige tilstander, slik som fra edru til ruset 
og vise versa. 

Følelser
Både isolert sett, og særlig sammen, vil 
traume- og rusproblematikk bidra til 
en forstyrrelse i kontakt med følelser. I 
overlevelsesmodus nedprioriteres følel-
sesbevissthet. Rusbruk bidrar til et usta-
bilt følelsesliv, da man i ruset tilstand 
vil oppleve dempede behov, mens man 
i abstinensfaser opplever et intensivert 
ubehag.

Relasjon
Relasjonen er bærende for behandling. 
Det vil si at relasjonelle problemer hos 
pasienten vil vise seg i pasient- terapeut 
relasjonen. Dette gir et godt utgangs-
punkt for utforsking. Mange av dis-
se pasientene vil, med bakgrunn i en 
utrygg tilknytning, ha samspillsvansker. 
Ainsworth (1970) skilte ut tre former for 
utrygg tilknytning, nemlig 1) unnviken-
de tilknytning, preget av uttrykksløshet, 
2) ambivalent tilknytning, med veksling 
mellom å være klengete, sint og motvil-
lig og 3) disorganisert tilknytning, preget 
av manglende strategier for tilknytning 
og forvirrende atferd sammen med om-
sorgspersoner. 

Med tanke på fungering forbundet med 
utrygg tilknytning, vil det være naturlig 
at hjelpeapparatet strekker seg langt på 
tross av irregulær oppførsel. Gjennom-
siktighet i forhold til terapeutens hen-
sikter, og det å adressere her og nå-si-
tuasjonen vil også kunne trygge disse 
pasientene i behandlingen og overføre 
denne læringen til andre situasjoner.
 
Som terapeut for denne pasientgruppen 
kan man støte på redusert evne til empa-
ti som konsekvens av rusmisbruk. Tera-
peuten vil måtte tåle å ikke bli tatt videre 
hensyn til av pasienten. Dette er et viktig 
bakteppe, og burde ikke hindre pasien-
ten i å få adekvat hjelp. 

Systemarbeid 
Pasienter med samtidig traume- og rus-
problematikk trenger ofte mer omfatten-
de hjelp enn kun poliklinisk behandling. 
Disse pasientene har ofte kontakt med 
flere hjelpeinstanser, og det oppfordres 
til parallelle og samkjørte behandlings-
opplegg gjennom ROP, utarbeidelse av 
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individuell plan, kriseplan og oppsøken-
de arbeid ved drop-out av behandling.

Denne teksten er en kort gjennomgang 
av to, isolert sett, kompliserte tilstander. 
Sammen kompliseres bildet ytterligere. 
Håpet er at leseren skal ha fått noen nyt-
tige innspill i forhold til arbeidet med pa-
sienter som står i en overveldende situa-
sjon, med rus som eneste lindring. Terapi 
med pasienter med samtidig traume- og 
rusproblematikk handler om å ta bort en 
mestringsstrategi, for å gi plass til nye 
mestringsstrategier ved økende tilstede-
værelse i eget og andres liv. 
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