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Program for dagen

• Definisjoner og avklaringer
• Stress-respons-systemet
• Hukommelse og triggere
• Kl. 11.30: LUNSJ
• Smerteuttrykk og toleransevinduet
• ACE-studien
• Regulering
• Hjernen formes av bruken
• Lekse 



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 systemetHallo!	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



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



Tilstandsavhengig fungering
Tids-
opplevelse

Langt frem Dager/
timer

Timer, minutter Minutter, 
sekunder

Uten tids-
opplevelse

Primære/
sekundære 
hjerneområder

Tenkehjerne Tenkehjerne/
følelseshjerne

Følelseshjerne Mellomhjerne /
sansehjerne

Sansehjerne / 
autonome 
nervesystem

Kognisjon Abstrakt Konkret Emosjonell Reaktiv Refleksiv

Mental tilstand Rolig Våken, 
oppmerksom, 
aktiv

Alarm Frykt Sterk frykt
Terror

Fritt etter Perry B. 2011



To og to:

Fortell hverandre hva dere husker fra før lunsj

Speed-date



Smerteuttrykk

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

31





Smerteuttrykk

3 og 3 sammen:

Fortell historien til en av 
disse ungdommene?
Hva trenger vedkommende?



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Toleransevinduet: Hvor er jeg?

36



Øvelse

• Tenk på ei gang du selv var utenfor toleransevinduet i møte 
med en du skulle hjelpe?

• Snakk sammen to og to. Fortell hverandre om denne hendelsen 
hvis dere ønsker det. Reflekter sammen over det neste 
spørsmålet: 

• Hva kan du gjøre for å regulere deg selv?



“Krenkede barn	blir syke voksne”	
(Kirkengen 2015)

Adverse Childhood Experiences (ACE) studien
Å 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



Han som var her i båten er kanskje hos dere nå….



Reguleringsvansker på mange områder

Vansker	med	å	kjenne	igjen	og	tolke	følelser

Vansker	med	å	kontrollere	
egen	atferd

Kroppslige	forstyrrelser:
motorikk,	søvnvansker,	
hypersensitive sanser	etc…

Følelse	av	verdiløshet	og	skam

Oppmerksomhetsvansker

Vansker	med	å	forholde	
seg	til	andre	personer

Psykologisk	frakobling –
dissosiering

(Nordanger	et	al.	2011)



REGULERINGSTØTTE

Utviklingspsykologien:
Reguleringsstøtte	er	sannsynligvis	den	viktigste	
funksjonen	ved	den	tidlige	omsorgen

Nevrobiologisk	forskning:
Reguleringsstøtte	er	helt	avgjørende	for	en	normal	
hjerneutvikling.	

Traumepsykologien.
De	mest	skadelige	traumene:	De	som	skjer	i	barndommen,	og	hvor	barnet	er	overlatt	til	seg	selv,	og	selv	må	
regulere	seg	i	forhold	til	intens	frykt.	F.	eks	vold	i	nære	relasjoner,	rusmisbruk	etc.

D.Ø.	Nordanger	2013.



Reguleringsstøtte

Nyere utviklingspsykologi har erkjent at det tidlige 
samspillets aller viktigste funksjon er reguleringsstøtte 
(dvs. å regulere barnets fysiske tilstand, følelser og atferd)



Utviklingstraumer er

gjentagende eller vedvarende eksponering for traumer,
kombinert med sviktende reguleringsstøtte



Hjernen blir formet mer for krig enn for kjærlighet 
(Stan Tatkin, 2013)



«Frykten for det forutsigbare uforutsigbare»

Det handler ikke så mye om grusomme enkelthendelser i barns liv, men mest om 
fravær av trygghet. Hvordan er mamma i dag? Kommer pappa til å drikke? Blir 
det krangel? Får mamma bank? Blir jeg slått i dag? Kommer pappa inn i natt? 
Osv, osv

Det handler mest om en konstant uro og usikkerhet, redsel, eller frykt for hva som 
kan komme. Som de vet at kommer, men bare ikke når….

Det er denne lufta de puster i, hver eneste dag, som lager de største skadene



Hjernen







Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov





Tenk på en av de barna eller ungdommene som du jobber med.

Hva kan jeg gjøre for at x 
kan oppleve mestring?

Hva kan jeg gjøre for at x 
kan oppleve å høre til?

Hva kan jeg gjøre for at x 
skal føle seg snill

Hva kan jeg gjøre for at x 
kan ta ansvar?



Til neste samling, 16. november i Flekkefjord

Alle oppgavene legger på nettsiden vår: 
http://traumebevisst.no/program/listerloftet/

• Se gjennom PP alene eller sammen med kollegaer 
• Gjør øvelsen til Howard Bath 
• Les artikkelen til Frank Zenere om hvordan samordnede tiltak i 

lokalsamfunnet bidro til nedgang i selvmordsraten blant 
ungdom, redusert kriminalitet, mindre rus og lavere drop-out.

• Les hjernen formes av bruken




