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På Avstand



Hvilke blikk har vi med oss inn i møtene?

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Hva trenger vi? 
Maslows behovshierarki

(Koltko-Rivera 2006)





Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 
traume?



Hva er traume?

1. Selve hendelsen skjer (f eks drap, voldtekt)

2. Reaksjonen (fysisk, følelsesmessig, kognitivt) innebærer 
smerte, frykt, hjelpeløshet, skrekk

3. Overveldelse personens naturlige mestringsstrategier makter 
ikke å håndtere hendelsen

4. Ettervirkninger personen opplever negative psykiske 
konsekvenser av hendelsen



Utviklingstraumer er…..

…..kronisk traumatisk stress
+
…kombinert med sviktende reguleringsstøtte

(Nordanger og Braarud 2017)



Traumenes konsekvenser 
- forstyrrelse av barns utvikling

Affektregulering

Atferdsregulering

Biologisk	fungering	og	modning

Selvbilde

Kognisjon

Tilknytning

Dissosiasjon	(Psykologisk	frakobling)	
(Teague,	2013)



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

Type 2 Traumer
(gjentatte, vedvarende,
uforutsigbare)

PTSD

Symptomer:
1. Gjenopplevelse	
2. Unngåelse	
3. Fysiologisk	overaktivering

I	tillegg	kjennetegnes av:
Håpløshet/depresjon
Skam/skyldfølelse
Vedvarende	søvnvansker

(DSM	-5)

Komplekse	traumer

Kompleks	PTSD
Utviklingstraumer
Relasjonstraumer
Tilknytningstraumer

Hjernens	organisering	og	utvikling



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)



På flukt…

• Konflikt i hjemlandet
• Oppbrudd fra hjemsted og familie
• Opphold i flyktningleir
• Opphold på asylmottak 
• Eksiltilværelsen 

( Svendsen, 2001)



Hva ville du savne mest….

Hvis du måtte forlate landet og familien din – og skulle oppholde 
deg i lang tid –
I et fremmed land?
Med ukjent språk?
Med fremmedartet kultur og tradisjoner?

Bruk litt tid til å velge 3 ting hver for dere
Del med den som sitter ved siden av 



Reaksjoner på traumer 
Akiah Berg 2015 / Jobson, 2009 «Threat to conceptual self model»

Individualistisk tenkning
Autonomi
Mestring

Kollektivistisk tenkning
Fellesskapet

Harmoni

PTSD

Jeg	klarer	ikke	å	
mestre	ting	alene

Jeg	er	uselvstendig

Jeg	sviktet	felleskapet

Jeg	er	selvopptatt

Traumereaksjoner



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 (Mc Lean 1970, 1990, Porges, 1995, 2016)

Eller	sloss Eller	løper

Vi	stivner Eller	overgir	oss

(Ogden,	Fisher	2015)

Vi	søker	andre	mennesker



Stress-Respons systemet



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Stress-respons systemetHallo!	Jeg	sitter	jo	trygt	her	på	
forelesing	på	Kongsgård.	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!



Toleransevinduet



Hjernen er bruksavhengig

Evnen til å bry seg om andre, dele, lytte, verdsette og å være 
empatisk utvikler seg fra å bli tatt vare på, bli delt med, lyttet til, 
verdsatt og elsket

(Perry, 2007)







Traumepåminnere



Hva er ”hukommelse?

Eksplisitt: Bevisst, kan verbaliseres.
Implisitt: Ikke verbal

• Følelsesmessig 
• Indre fornemmelser
• Perseptuell / sansemessig; bilder, smak, lukt, berøring
• Muskulær; bevegelser, fysiske reaksjoner
• Autonom: sympatiske-parasympatiske mønstre
• Prosessuell: Minne for vane og funksjon

(Fisher 2010)



Hva er galt med deg?
MEN 

Hva har skjedd med deg?

(Fodaro, 1991, Bloom, 1995)

Spørsmålet er ikke….….



«Det nytter ikke å tilby hjelp som henvender seg 
til logikkhjernen når skjevutviklingen ligger i 
overlevelseshjernen»

(Bruce Perry)



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept,	forståelse,	ny	mening,	
eksponering

Kjærlighet,	deling,	støtte,	tillit,	
gode	opplevelser

Trygghet,	stressreduksjon,	ro,	
somatosensoriske aktiviteter



Traumebevisste tiltak

• Tiltak som tilpasses fungering ut fra utviklingsnivå, og som 
fremmer ny læring slik at nye koblinger i hjernen oppstår

• Tiltak som kan trene hjerne 
• Tiltak som tilpasses emosjonelle tilstand gjennom stabilisering 

av følelser
• Tiltak  som reduserer stress i omgivelsene slik en kan beskytte 

mot stress de utsettes for 



Traumebevisst praksis

Howard	Bath



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg
gh
et

Re
la
sjo

ne
r

Re
gu
le
rin

gs
st
øt
te

(Bath	2015)



Hvorfor ha fokus på hverdagen?

Det er der de er
Det er der dere er

Og det er der vi kan være med å gjøre den største 
forskjellen



Trygghet



Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Ulike former for trygghet

Trygg i meg – Trygg sammen med deg – Trygg i felleskapet –
Trygg i verden

NB! Den opplevde tryggheten



Trygghets Øvelse

Tenk at du er et barn/ungdom/voksen du jobber med

Hva gjør deg trygg? 
Hva gjør deg utrygg?



Relasjoner





Toleransevinduet – Hvor er jeg?



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)



Betydningen av å være sammen

Betydningen av å være sammen med noen, og at noen forstår meg er 
viktigere enn bearbeiding av traume 

(Schweitzer, Melville et al. 2006)

Meningen med livet er ofte tuftet på grunnleggende identitet og 
tilhørighet

Redusere skam og skyld
(Akahia Berg, RVTS Septemberkonferansen, 2016)



Let etter signaler for kontakt



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



Fagøvelse - tilstedeværelse



Følelsesregulering



Å endre det fundamentale spørsmålet…

Spørsmålet er ikke:
Hva er galt med deg?
MEN:
Hva har skjedd med deg? OG

OG
Hvordan håndterte du det som skjedde?



Makroregulering

1. Strukturell makroregulering- forutsigbare trygghetsskapende 
rammer
2. Relasjonell makroregulering- tilrettelegge for aktiviteter som 
skaper en følelse av samhørighet 

”Makroregulering er en forutsetning for å gå inn i 
mikroregulerende samspill”

(Susan Hart, 2016)



Mikroregulering

En følelsesmessig avstemning gjennom ansiktsuttrykk, blikk, 
tonefall, kroppsposisjon, taktile signaler, rytme, bevegelser 

Mikroregulering er avhengig av å gå inn i en felles intenst 
oppmerksomhetsfokus 

Følelsen av å være forbundet med hverandre oppstår gjennom 
en følelse av felles innflytelse en har på hverandre



Ny definisjon:
Kjærlighet som mikroøyeblikk av 

positiv gjenklang



Gutten som falt og mannen som hjalp han 
opp igjen


