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Mål for dagen

1. Du har fått en grunnleggende innføring i traumeforståelse

2. Du har blitt kjent med begrepene:

- Traume

- Traumatisering

- Stress-respons systemet

- Smerteuttrykk

- Toleransevinduet

- De tre pilarene 



På avstand







Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 

traume?



Psykologiske kriser
enhver stressende hendelse som har potensial til å gi en 
kriserespons hos mange mennesker (Flannery & Everly, 2000 ) 

Livskriser

Psykososiale 
belastninger

Potensielt 
traumatiserende 

hendelser

(Malt, 2012)



Hva er en psykologisk kriserespons?

• Personens psykologiske balanse blir forstyrret

• Personens vanlige mestringsmekanismer klarer ikke å 
gjenopprette balansen

• Hendelsen fører til en tydelig funksjonsnedsettelse

• Forbigående

(Flannery & Everly, 2000 ) 



Hva er en potensielt traumatiserende 
hendelse?

• Hendelsen innebærer en psykisk påkjenning 

• Hendelsen er ukjent og uforutsigbar 

• Hendelsen oppleves svært truende og katastrofalt

• Hendelsen innebærer ofte sterke sanseinntrykk

• Hendelsen innebærer ofte svik eller tap



Hva er en potensielt traumatiserende hendelse?

Reaksjon og opplevelse

• Sterk angst og frykt

• Hjelpeløshet og tap av kontroll

• Ensomhet 

• Grunnleggende antakelser om 

oss selv og verden endres

• Mangel på sammenheng

(NKVTS, 



Alvorlighetsfaktorer for potensielt 
traumatiserende hendelser?

• Antall potensielt traumatiske hendelser en er utsatt for

• Jo yngre jo verre 

• Menneskeskapte hendelser er mer traumatiserende enn 
naturkatastrofer

• Skadevirkningen er avhengig av graden på fysisk 

og psykologisk nærhet til hendelsen

(Helsekompetanse.no)



Traumatisering- Hjernerystelser

• Vedvarende konsekvenser av 
hendelser på samme måte som 
ved store fysiske sår
(traume kommer fra gresk og betyr sår)

• «En reaksjon på uutholdelige 

hendelser som overvelder 

sentralnervesystemet, der aktivering 

som følger med hendelsen ikke er blitt stabilisert» ( Perry, 2014)



Potensielt traumatiserende hendelser:

Tilfeldige traumer Menneskeskapte traumer

Type 1 traumer
- Enkelthendelser
- Opplevd akutt livstrussel
- Uventet

- Trafikkulykke
- Yrkesrelaterte traumer (Politi, 

Brannmenn, Krisepersonell)
- Industriulykker
- Kortvarige naturkatastrofer

- Kriminalitet, fysisk vold
- Seksuelle eller fysiske 

fornærmelser
- Væpnet ran

Type 2 traumer
- Gjentatt
- Vedvarende
- Uforutsigbar utvikling

- Vedvarende naturkatastrofer
- Teknologiske katastrofer 

(giftutslipp)
- Sultkatastrofer

- Seksuelt / fysisk misbruk av barn
- Alvorlig neglekt
- Emosjonell neglekt
- Krig / tortur
- Kidnapping / fengsling

Terr, Leonore 1991



Type 1 Traumer Type 2 Traumer

PTSD

Symptomer:
1. Gjenopplevelse av det som skjedde
2. Unngåelse av det som kan minne 

om
3. Negative tanker/humør 
4. Hyperaktivering og reaktivering

(DSM -5)

Komplekse traumer

Kompleks PTSD

Utviklingstraumer
Relasjonstraumer
Tilknytningstraumer

Hjernens organisering og utvikling



Ikke alle potensielt traumatiske hendelser er 
traumatiserende, men innebærer en 
overveldende psykisk påkjenning

Traumatiske hendelser utløser en sterk 
overlevelsesreaksjon i nervesystemet vårt, 
nærmere bestemt i stress- respons systemet



Vi reagerer instinktivt ved fare 

Da sloss vi Eller løper Eller stivner

Eller overgir oss Eller skriker på hjelp

(Ogden, Fisher 2015)



Stress-Respons systemet



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Stress-respons 

systemet

Hallo! Jeg sitter jo trygt her på 

forelesing med RVTS Sør. 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

Trussel!



Den tredelte hjerne  
(Mc Lean 1970, 1990)



Smart

Langsom

«Dum»

Rask

Kaptein

(Prefrontal Cortex)
Den tenkende 
hjernen

Maskinist

(Det limbiske 
system)
Følelseshjernen

Fyrbøter

Lillehjernen, øvre del 
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen

Dampbåtmetaforen



Heine Steinkopf, RVTS Sør



Heine Steinkopf, RVTS Sør



Heine Steinkopf, RVTS Sør

T-F-S Analyse



Tanke – Følelse - Sanse

Tanke Hvilke tanker går gjennom hodet?

Følelse Hvilken følelse har/fikk jeg?
Når har jeg denne følelsen ellers?
Hvor kommer den fra? Følg den bakover i tid

Sansning/motorikk/
prosedyre

Hva gjør kroppen min? stresset, armbevegelser, begynner 
foten å riste, blir jeg kortpustet, får lyst til å gå, tar jeg på folk, 
legger jeg armene i kors… Hva skjer med musklene i ansiktet, 
begynner jeg å massere skulderen min, drar jeg meg i håret 
osv



Refleksjonsoppgave

Gå sammen to og to:

1. Tenke først gjennom sist gang du var sterkt emosjonelt 
aktivert på jobb (Sinne, lei deg, opprørt, irritert, sjalu e.l)

2. Forklar for sidemannen hva kjente du da i kroppen, hvilke 
følelser hadde du og hvilke tanker hadde du?

3. Når du ser tilbake på hendelsen nå, ville du ha reagert 
annerledes?



Bevisst og ubevisst
hukommelse

Semantisk hukommelse

Automatisert 
hukommelse

Episodisk hukommelse



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Triggere



Triggere og traumeminner



Smerteuttrykk

Vi kaller uforståelig atferd og følelsesmessige reaksjoner hos 
traumatiserte barn for smerteuttrykk
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Smerteuttrykk

3 og 3 sammen:

Hvordan vil du møte følelsen 

til barnet/ ungdommen?



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Toleransevinduet: Hvor er jeg?
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Øvelse



“Krenkede barn blir syke voksne” 
(Kirkengen 2015)

Adverse Childhood Experiences (ACE) 
studienÅ gjøre gull til bly (V. Felitti)



ACE og psykoemosjonelle vansker



(Solís, m.fl: 2015)



ACE i Norge Barn utsatt for vold

Mossige og Stefansens studie (2007):

• 26% av ungdommene hadde opplevd noen form for fysisk vold eller fysisk krenkelser fra begge foreldrene

• 2% hadde vært utsatt for høyfrekvent vold

Thoresen og Hjemdals studie (2014):

• 28% hadde opplevd mindre alvorlig fysisk vold fra foreldre

• 5% hadde vært utsatt for alvorlig vold fra foreldre

• 13% hadde opplevd psykisk vold fra foreldre

• Ca.10% av kvinner har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk



Utviklingstraumer er

gjentagende eller vedvarende eksponering for traumer,

kombinert med sviktende reguleringsstøtte



Hjernen blir formet mer for krig enn for 
kjærlighet 

(Stan Tatkin, 2013)





Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath 2015)



Howard Bath: Ulike former for trygghet
- opplevd trygghet!

1. Fysisk - omgivelser.

2. Emosjonell - tanker, følelser og oppfatninger 
erkjennes, aksepteres, respekteres og regnes 
med.

3. Sosial/relasjonell - ærlig, åpen, pålitelige, 
konsistente relasjoner.

4. Kulturell - forståelse av ulike kulturer, respekt. 



Gruppeoppgave – Opplevd Trygghet

• Ark med de fire former for trygghet til hver enhet.

• Ta utgangspunkt i en ungdom/et barn eller 
beboer i kommunen.

• Hva skaper trygghet for han/henne? Hva skaper 
utrygghet?

• Hvordan kan dere legge til rette for at han/hun 
skal oppleve trygghet?

• Presentasjon i plenum.





Relasjoner 

Det viktigste for menneske er evnen til å 
forme og opprettholde relasjoner 

(Bruce Perry)

Essensen i traumeerfaringer er følelsen 
av forlatthet, at en er avstengt fra resten 
av verden 

(van der Kolk)



Komplekse traumer påvirker relasjoner

Frykt for tap av tilknytning

Avhengighet

Drastisk forsøk på å ikke miste andre

Frykt for tilknytning

Mistillit

Selvforakt

Forakt for de som liker èn



Reguleringsstøtte- traumefeltets nyttigste
terapi



Lekenhet er en indre sinnstilstand

”Motivasjonen til å fritt og gledelsesfullt engasjere seg i, 
og koble seg på, og utforske omgivelsene”

(Panksepp, 2004)



Lek vil si…

....å ha lyst til

....å være tilstede i øyeblikket

....å ha lite fokus på seg selv

....å improvisere

....å ha en følelse av kontroll og mestring 

....å være påkoblet, være en del av noe 

....å være glad 



Ved frykt stopper leken

Grad av

lek

Tid



Lek

• Litt funfacts

• Panksepp – rotter

• Playfullness

• Jump for joy



Mål for dagen

1. Du har fått en grunnleggende innføring i traumeforståelse

2. Du har blitt kjent med begrepene:

- Traume

- Traumatisering

- Stress-respons systemet

- Smerteuttrykk

- Toleransevinduet



Til neste samling

• Litt om tbo hvis tid

• Lekse til neste gang
• Gå gjennom PP en gang til

• Se video på RVTS sine nettsider om reguleringsstøtte av Dag 
Nordanger

• Ta utgangspunkt i en konkret «beboer» og gjør en analyse av hvilke 
triggere som aktiverer negative følelser

• Vurder hvilken type atferd eller følelse som bringer deg ut av 
toleransevinduet i forhold til en konkret «beboer»




