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Hilsen alle dem du svek…..

• Tommy Tokyo



”You need a philosophy” (Ross Greene)



Følelser som Modell for Meningsdannelse





Speed Date

Hva er din grunnleggende ”behandlingsfilosofi”?



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	
traumatiserende	

hendelser

(Malt,	2012)



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), 



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



“Krenkede barn	blir syke voksne”	
(Kirkengen 2015)

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



ACE og rusmisbruk



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)







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.



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	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)



Hvordan kan vi forstå avhengighet ? 



Forståelsesmodeller

Moralsk, normativ?
Psykososial?
Læringspsykologisk?
Sosiologisk?
Nevrobiologisk?



Faktorer i utvikling av avhengighet

Arv
Kultur
Sosiale gruppeverdier
Situasjonsbestemte forhold
Personlighetstrekk 
Utviklingshistorie, modning, kognitive forutsetninger



Hva skaper sårbarhet for avhengighet? 

Rotteforsøk: Rotter i naturlige omgivelser sammen med andre rotter foretrekker, i 
motsetning til rotter som er aleine, røre knapt kokain når det er tilgjengelig.  Bruce 
Alexander

Rotteforsøk: Rotter som vokser opp i stressende miljøer eller uten foreldrekontakt, søker 
rus og blir lettere offer for avhengighet. Flere av deres forsøk viser at det mye lettere 
oppstår avhengighet i fremmede enn i kjente miljøer. Terry E. Robinsson

Avhengighet kan være et symptom på ensomhet og høy psykisk/fysisk smerte, der 
rus demper og regulerer sterke følelser. 

Rus kan sees som en mestringsstrategi, som så blir selv problemet.



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



Inndeling rusmidler



Belønningsnettverket

Dopaminerge baner begynner i det mesolimbiske system, i 
hjernestammen
Banene sprer seg til det limbiske system, og konsentreres i 
Nucleus Accumbens
Banene går videre til frontallappen i hjernen
Alle rusmidler har effekt på belønningsnettverket. 



Det dopaminerge belønningsnettverket



Rus overtar belønningsnettverket

Uten belønning ville arten ikke bestå
Belønningssystemet er knyttet til mat, drikke, intimitet, sex, 
læring/mestring…
Kjemiske rusmidler går rett inn i dette systemet, men sterkere og
med effekt som varer lengre



Gjentatt bruk av  rusmidler fører til 
nevrobiologiske endringer 

Utvikler toleranse
Belønning fra naturlige stimuli blir også mindre
Stemningsleie som edru er under normal
Trangen til å innta rusmidler bli sterkere, selv om den positive 
rusopplevelsen blir svekket
Øker ønske om å innta rusmidler, og minsker «bremsene» til å utsette 
behovstilfredstillelse

Dato - Forfatter



Russug

Sug er en sterk lyst til å gjenoppleve tidligere effekter av rus. Kan 
trigges av stress, følelser, opplevelser og minner.

Sug er også ønske om å dempe abstinenssymptomer som kan 
være tilstede lang tid etter den akutte abstinensen.



Kognisjon

IS (Impulsive system) bygger assosiasjoner, bygger hukommelse, fungerer 
raskt, kort vei til atferd

RS (Reflective system) har bare arbeidsminne, fungerer langsomt, er 
avhengig av IS, men “bearbeider” IS, “styrer” atferd

Ved avhengighet er RS både dårligere tilgjengelig, men ofte også mer 
ubehagelig fordi det berører mitt sårbare “jeg”.

Fred Rune Rahm



Endring av kognisjon

Opplevelse

Følelse

Tanke

Valg

Handling

Automatisk	handling



Langsiktige spor i hjernen:

Nedregulering av belønning og motivasjonsystemet.
Opplevd behov for rus
Dårligere balanse mellom langsiktig og kortsiktig valg/atferd
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En metafor til hjelp…..



Stress-Respons systemet
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Stress-respons systemetHallo!	Jeg	sitter	jo	trygt	her	på	
forelesing	på	Loland.	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!



Vi reagerer instinktivt ved fare 

Da	sloss	vi Eller	løper Eller	stivner

Eller	overgir	oss Eller	skriker	på	hjelp

(Ogden,	Fisher	 2015)
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Hukommelse



Bevisst og ubevisst
hukommelse

Semantisk	hukommelse

Automatisert	
hukommelse

Episodisk	hukommelse
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Triggere
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Emosjoner



Emosjoner

Affekt/emosjonssystemet er et signalsystem

Skal gi informasjon om hensiktsmessige måter å møte situasjoner

Og signal til andre om vår tilstand, som informasjon til dem om 

handlingsalternativer

Hvis affektene ikke blir forstått og regulert av kapteinen, utløser de 

«automatiske» handlingsresponser



Grunnaffektene

1) Det gyldne triangel: Interesse, glede, ømhet

2) Tapsfølelser: Frykt og tristhet

3) Selvhevdelsesfølelser: Sinne, Avsky og Forakt

4) Utilstrekkelighetsfølelser: Skam, Sjalusi, Skyld

5) Overraskelse

Monsen	&	Monsen



Skammens kompass
Tilbaketrekking
(holder seg borte fra skamutløste situasjon)

Angrep mot andre
(overføre skammen på andre)

Unnvikelse 
(ikke aksept, holdes borte fra bevisstheten) (Donald L. Nathanson , 2000)

Selvangrep
(tar på oss skyld)



Løsningen på affektregulering





Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt
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Tilknytning



Tilknytning som biologisk system for 
ivaretagelse
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Belønningsystem



Stimulering av hjernens belønningssystem

NAPositive	menneskelige	
interaksjoner

Sex

Alkohol Frigjøre	psykisk	
stress

Kutte,	plukke
dra

Søtt,	salt,	fet	mat

Musikk,	rytme

Narkotika,	misbruksstoffer
Kokain,	Opiater,	
andre	stimulanter Væremåte	konsistent	med	

eget	verdi- og	trossystem

Følelse	av	glede	og	trygghet
Frigjøring	av	hormoner	
og	regulering
av	stress	respons	system

(Tilpasset	etter	B.	Perry	2011)

NA
DA



Tilstandsavhengig	belønning
Belønnende
elementer

Verdier/tro Relasjoner Søtt,	Salt,	Fett,	
Sex,	Rus

”Frigjøring	av	
stress”

Rugging,	 Selv-
stimulering,	
Selv	skading

Primære/
sekundære	
hjerneområder

Tenkehjerne Tenkehjerne/
følelseshjerne

Følelseshjerne Følelseshjerne/
sansehjerne

Sansehjerne	/	
autonome	
nervesystem

Kognisjon Abstrakt Konkret Emosjonell Reaktiv Refleksiv

Mental	tilstand Rolig, Våken,	
oppmerksom,	
aktiv

Alarm Redsel/frykt Sterk	frykt
Terror

All rights reserved © 2006-2011 Bruce D. Perry and The ChildTrauma Academy





Heine Steinkopf, RVTS Sør

Jeg er metoden…..



Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Å gjøre en forskjell




