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Hjerneøvelse



Refleksjonsøvelse

Hjernen  formes  av  bruken





FagPresang



Experiences Build Brain  Architecture:  
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws



«The  brain is  built more  for  war than for  love»  
(Stan  Tatkin,  2013)









Den tredelte hjernen



”Normal hjerne”



Fare/ Alarm 1



Prefrontal cortex

Amygdala
Hippocampus

Trussel!

Utskilling  av  adrenalin  m.m.

”Fight,  flight  og  freeze”  
Binyrene Utskilling  av  kortisol

HPA-aksen

Stressrespons  
systemet

Hallo! Jeg sitter jo trygt her 
på forelesing 

Det var visst bare ett litt 
sært pedagogisk 

virkemiddel! 

Falsk alarm!
Erfaringer fra tidligere i 

livet tilsier at slanger ikke 
utgjør noen trussel så 

lenge de er på film

Dag  Ø.  Nordanger,  2012



Den  traumatiserte  hjernen

Hva  når  den  traumatiserte  hjernen  blir  
trigget?  

Aktivering  av  orienteringsrefleks

når  cortisol  renner  inn,  
renner  vettet  ut



Fare-alarm 2



Tilstandsavhengig	  
fungering

Tids-‐
opplevelse

Langt	  frem Dager/
timer

Timer,	  
minutter

Minutter,	  
sekunder

Uten	  tids-‐
opplevelse

Primære/
sekundære	  
hjerneområ
der

Neocortex
Subcortex

Subcortex
Limbisk

Limbisk
Midbrain

Midbrain
Brainstem

Brainstem
Autonom

Kognisjon Abstrakt Konkret Emosjonell Reaktiv Refleksiv

Mental	  
tilstand

Rolig,
Calm

Våken,	  alert,	  
aktiv

Alarm Fear Sterk	  frykt
Terror
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Øvelse
Forklar  plansjene  for  hverandre



Refleksjon
1.Hva  gikk  bra?
2.Hvordan  gjennomførte  jeg  det?
3.Hva  kan  jeg  gjøre  neste  gang?



Traume



Komplekse traumer
Single-event traume

Hjernens organisering
og utvikling

Gjenopplevelse av traumet

Unngåelse,   og  
Nummenhet,   følelsesmessig  avflatning,  

distanse
til  andre  mennesker

Økt kroppslig aktivering; søvnvansker, irritabilitet, 
Sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, overdreven
Vaktsomhet, skvettenhet, økt reaksjonsberedskap



Komplekse traumer



Komplekse  traumer-
reguleringsvansker

• Kropp
• Atferd
• Relasjoner
• Følelser  /Affekt
• Tanker/kognisjon

• Nordanger, 2013, Ford et al, 2013



The capacity to care, to share, to 
listen, value and be empathic 
develops from being cared for, shared 
with, listened to, valued and nurtured 
(Perry, 2007).



Trygghet og reguleringsstøtte





Smerteuttrykk

Global
stress  
respons

Alder



Øvelse
Tenk  deg  at  du  snakker  med  en  

mamma  og  pappa  eller  en  jente/  gutt  
på  10  år.

Forklar  plansjene.



Refleksjon
1.Hva  gikk  bra?
2.Hvordan  gjennomførte  jeg  det?
3.Hva  kan  jeg  gjøre  neste  gang?



Tilpasset etter D. Siegel 1999



Tilpasset etter D. Siegel 1999



Prosedural (automatisert) 
Hukommelse (sanse-motorikk)

Episodisk 
hukommelse

Semantisk 
hukommelse

Eksplisitt

Implisitt



Triggere



Triggere

Alle  typer  opplevelser  som  fungerer  som  
påminnere  om  tidligere  traumer  og  derfor  
utløser  uvanlig  sterke  reaksjoner



Ulike  typer  triggere:

1. Tidsrelaterte  triggere
2. Stedsrelaterte  triggere
3.Hendelser  i  relasjoner  til  andre
4.Hendelser  i  løpet  av  behandling  og  terapi
5. Sanseopplevelser  som  lyd,  lukt  og  farge
6. Triggere  som  vekker  minner  om  
undertrykking/  vold

7. Indre  opplevelser,  tanker eller  følelser  
8.Opplevelser  av  fysisk  smerte  eller  sykdom



Å  håndtere  triggere

• å identifisere  dem
• å bli  kjent  med  dem,  og
• å bli  kjent  med  sine  egne  
reaksjoner  på  dem



Integrering



What is  a  healthy mind?

An  integratet mind
1. Integrasjon  av  bevissthet
2. Vertikal  integrasjon
3. Bilateral  integrasjon
4. Hukommelsesintegrasjon
5. Narrativ  integrasjon
6. Tilstandsintegrasjon
7. Temporal  integrasjon
8. Interpersonlig integrasjon
9. Transpirasjonell integrasjon



AN  INTEGRATET  MIND

INTEGRERT

RIGID

KAOS



The  Plane  of Possibility



Revidert  Wheel  of Awareness,  Dan  Siegel (2007,2014)

Tilhørighet

Sansning

FølelserTanker

Kropps-
fornemmelser

Tilstede
Åpen
Bevisst
Aksept



Øvelse
Forklar  plansjene  (toleransevinduet,  
triggere,  integrasjon)  for  hverandre



Refleksjon
1.Hva  gikk  bra?
2.Hvordan  gjennomførte  jeg  det?
3.Hva  kan  jeg  gjøre  neste  gang?



Heine Steinkopf, RVTS Sør


