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Hilsen alle dem du svek…..



”You need a philosophy” (Ross Greene)



Følelser som Modell for Meningsdannelse





Speed Date

Hva er din grunnleggende ”omsorgsfilosofi”? 



tiltak 

metode 

teori 

Kultur/Verdier 
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Hvorfor gjøre det 
så vanskelig?





Fagøvelse 

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet  
traume? 



Livskriser	  

Psykososiale	  
belastninger	  

Potensielt	  
trauma4serende	  

hendelser	  

(Malt,	  2012)	  



Hva er en potensielt traumatiserende hendelse?

En hendelse som utløser en kriserespons 
 
Ukjent, uforutsigbar og utenfor kontroll 
er tre ganske universelle stressutløsere 
 



Typiske reaksjoner og opplevelser:�
  

Sterk angst og frykt 
Hjelpeløshet og tap av kontroll 
Ensomhet  
Grunnleggende antakelser om oss  
selv og verden endres 
Mangel på sammenheng 

    (NKVTS) 



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	  s4vner	  

Eller	  overgir	  oss	   Eller	  skriker	  på	  hjelp	  

(Ogden,	  Fisher	  2015)	  



Stress-Respons systemet
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Stress-respons systemetHallo!	  Jeg	  si,er	  jo	  trygt	  her	  på	  
forelesing	  på	  Samsen.	  Det	  var	  visst	  

bare	  e,	  li,	  sært	  pedagogisk	  
virkemiddel!	  	  

Falsk	  alarm!	  

Erfaringer	  fra	  Adligere	  i	  livet	  
Alsier	  at	  slanger	  ikke	  utgjør	  noen	  
trussel	  så	  lenge	  de	  er	  på	  film	  

Trussel!	  



�
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) 





Type 1 Traumer
(enkelthendelse, uventet, 
opplevd akutt livtrussel)

Type 2 Traumer
(gjentatte, vedvarende, 
uforutsigbare)

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

om	  
3.  Nega4ve	  tanker/humør	  	  
4.  Hyperak4vering	  og	  reak4vering	  

(DSM	  -‐5)	  
	  

Komplekse	  traumer	  
	  
Kompleks	  PTSD	  
Utviklingstraumer	  
Relasjonstraumer	  
Tilknytningstraumer	  

	  
Hjernens	  organisering	  og	  utvikling	  
	  
	  



“Krenkede	  barn	  blir	  syke	  voksne”	  	  
	   	   	  (Kirkengen	  2015)	  

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



Adverse Childhood Experience*                            
Categories 
   Abuse of Child 
n    Recurrent Severe Emotional abuse 
n    Recurrent Physical abuse 
n    Contact Sexual abuse 
 

   Trauma in Child’s Household 
    Environment 
n    Substance abuse 
n    Parental separation or divorce - 
n    Chronically depressed, emotionally      
        disturbed or suicidal household 
        member 
n    Mother treated violently 
n    Imprisoned household member 
n    Loss of parent – (by death, 
     by suicide, - or  by 
      abandonment) 
 

   Neglect of Child 
n    Abandonment 
n    Child’s basic physical and/or 
         emotional needs unmet 
 

*  Above types of  ACEs are the “heavy      end” of  
abuse.      

Impact of Trauma and Health Risk 
Behaviors to Ease the Pain 
Neurobiologic Effects of Trauma 
n    Disrupted neuro-development 
n    Difficulty controlling anger-rage 
n    Hallucinations 
n    Depression 
n    Panic reactions 
n    Anxiety 
n    Multiple (6+) somatic problems 
n    Sleep problems 
n    Impaired memory 
n    Flashbacks 
n    Dissociation 
Health Risk Behaviors 
n    Smoking 
n    Severe obesity 
n    Physical inactivity 
n    Suicide attempts 
n    Alcoholism 
n    Drug abuse 
n    50+ sex partners 
n    Repetition of original trauma 
n    Self Injury 
n    Eating disorders 
n    Perpetrate interpersonal violence 

Long-Term Consequences of                       
Unaddressed Trauma  (ACEs) 
Disease and Disability 
n    Ischemic heart disease 
n    Cancer 
n    Chronic lung disease 
n    Chronic emphysema 
n    Asthma 
n    Liver disease 
n    Skeletal fractures  
n    Poor self rated health 
n    Sexually transmitted disease 
n   HIV/AIDS 

Serious Social Problems 
n    Homelessness 
n    Prostitution 
n    Delinquency, violence, criminal  
      behavior 
n    Inability to sustain employment 
n    Re-victimization: rape, DV 
n    compromised ability to parent 
n    Intergenerational transmission of  
      abuse  
n    Long-term use of health, 
      behavioral health, correctional, 
      and social services 



ACE og rusmisbruk



Ace og psykoemosjonelle vansker



ACE og aggresjon/utagering



Barndomserfaringer	  bestemmer	  i	  stor	  grad	  hvordan	  vi	  blir	  som	  voksne	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (Jennings,	  2010)	  

Hun kunne vært en av deres beboere….







�
Hjernen blir formet mer for krig enn for kjærlighet 

        (Stan Tatkin, 2013)�




Reguleringsvansker på mange områder

Vansker	  med	  å	  kjenne	  igjen	  og	  tolke	  følelser	  

Vansker	  med	  å	  kontrollere	  	  
egen	  aZerd	  

Kroppslige	  forstyrrelser:	  
motorikk,	  søvnvansker,	  	  
hypersensi4ve	  sanser	  etc…	  

Følelse	  av	  verdiløshet	  og	  skam	  

Oppmerksomhetsvansker	  

Vansker	  med	  å	  forholde	  	  
seg	  4l	  andre	  personer	  

Psykologisk	  frakobling	  –	  	  
dissosiering	  

(Nordanger	  et	  al.	  2011)	  



Dissosiasjon- frakobling av minner jeg ikke kan tåle

Både en mestringsstrategi og et 
forsvar som beskytter hjernen mot 
opplevelser som er så sterke at jeg 
ikke kan håndtere den på en 
sammenhengende måte 
 
Dissosiasjon betyr at de traumatiske 
opplevelsene blir lagret som 
splittende deler 
 
 



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Spenningsredusering

Selvskading 
Sex 
Mat 
Aggresjon 
Tvangshandlinger 
Rus 
Dissosiering 
 

        Briere J, 2016 



Inndeling rusmidler�




Hvordan kan vi forstå rusmiddelavhengighet ?

Sykdomsmodellen	  

Nevro-‐
biologisk	  
modell	  

Resultat	  av	  valg	  

Selv-‐
regulering	  



Bruk og avhengighet

Bruk er en forutsetning for avhengighet 
Avhengighet ikke nødvendig konsekvens av bruk 
Avhengighet:  

-    utviklet toleranse 
•  sterk lyst eller følelse av tvang (russug) 
•  fysiologisk abstinenstilstand 
•  opprettholder substansbruken til tross for åpenbare tegn på skadelige 

konsekvenser 



Med avhengighetsbrillene på….
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Belønningsystem
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Hukommelse



Bevisst og ubevisst�
hukommelse



Triggere 

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

  (Støren,Odland og Christie, 2015) 



Hvorfor er det viktig å klare å identifisere 
triggere hos beboerne?
1.  Være i forkant og forebygge  
2.  Å kunne redusere antall triggere rundt beboerne 
3.  Å bevisstgjøre oss slik at vi klarer å bygge gode relasjoner 
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Jeg er metoden…..



Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	  
behov	  

Individspesifikke	  
	  behov	  

Traumespesifikke	  
	  behov	  



Å gjøre en forskjell



Til neste gang 11.10.16

Refleksjon på arbeidsplassen: 

Velg noe av stoffet i dag som du synes har vært nyttig.  
 
Hvordan kan dette brukes i praksis? 




