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Når jeg er metoden…..



Behandlingsfilosofi er et valg…..
Og det handler om forståelse, verdier og 
holdninger!

tiltak

metode

teori

Kultur/filosofi/menneskesyn



Å endre det fundamentale spørsmålet…

Spørsmålet er ikke:
Hva er galt med deg?
Men:
Hva har skjedd med deg?

(Fodaro, 1991. Bloom, 1995)



Den	logiske	følgen:	
det	som	er	skadet	må	repareres

• Øke evne til refleksjon (mentalisering)

• Integrasjon av hukommelsesmateriale

• Følelser (affektregulering og integrering)

• Tilknytning (relasjon)

• Stress-respons systemet



«Det nytter ikke å tilby behandling som taler til 
logikkhjernen når skjevutviklingen ligger i 
overlevelseshjernen»

(Bruce Perry)





Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Traumebevisst praksis

Howard	Bath





Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Hva trenger vi? 
Maslows behovshierarki

(Koltko-Rivera 2006)



Tilknytning handler om å føle seg trygg

John Bowlby





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, 



Trygghets Øvelse

Tenk på en pasient dere jobber med. 
Hva får han/hun til å føle seg trygg? 
Hva får han/hun til å føle seg utrygg?







Relasjoner (Connections)

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)



Å være genuint interessert
Gå sammen to og to.

Den ene forteller en historie, mens den andre veksler 
mellom å være lyttende/ interessert og ignorerende/ 
uinteressert 



Hvordan inviterer pasientene til kontakt?



Tilstedeværelse i øyeblikket
Lek: ”Motivasjonen til å fritt og gledesfullt engasjere seg i, 
og koble seg på, og utforske omgivelsene”

(Panksepp, J.)

Lek er en tilstand av oppmerksomt nærvær



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



Traume er i kroppen

Lek, glede og positive affekter 
utvider toleransevinduet

(Pat Ogden, 2015)



Fagøvelse: Loland om 5 år…...



Tillitsrefleksjoner – Guro!





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?



1. Kjempe,	true,	utagere,	hevne	seg	
(kamp)

2. Flykte,	rømme,	isolere	seg,	holde	seg	
unna,	ruse	seg	(flukt)

3. Argumentere,	kverulere,	spille	et	
intellektuelt	spill,	lure	(kamp)

4. Underkaste	seg,	følge	jevnaldrende,	,	
unngå	voksne	(underkastelse)

(fritt	etter	Seita &	Brendtro)

Mestringsstrategier



Selvkontroll

Annika: «Men hvem sier at du skal legge deg om kvelden da?»
Pippi: «Det gjør jeg selv vel. Først sier jeg det sånn alminnelig, så sier jeg 
det sånn strengt, dere vet, og hvis det ikke hjelper, så blir det juling å få».

Tommy og Annika skjønte ikke riktig dette, men de syntes det hørtes nokså 
bra ut.



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept,	forståelse,	ny	mening,	
eksponering

Kjærlighet,	deling,	støtte,	tillit,	
gode	opplevelser

Trygghet,	stressreduksjon,	ro,	
somatosensoriske aktiviteter



Forskjellige former for regulering

Top-down (frontal	cortex)	- «Ta	deg	sammen»

Samregulering – pasienten	regulerer	seg	med	en	
annen

Sensorimotorisk regulering
Pasienten	reguleres	av	ytre	eller	indre	sansestimuli



Mikroregulering (Susan Hart)

Regulering i samspill
Regulering gjennom sansestimulering



Samregulering



Sam-dysregulering



Sansestimulering som virker 

Beroligende                   Vekkende
Varm dusj
Urte te
Klappe et dyr, ta på mykt 
materiale
Huske, ligge i hengekøye 
Bruk av tungt pledd
Massasje
Yoga, trening
Rolig musikk
Deilig, mild lukt

Kaldt rom
Kald klut i panna, ta eller suge på 
en isbit
Spise is
Lett berøring, fjær,
Musikk med rytmer
Aerobic trening, rask gange
Sterk lukt, sterk mat
Kjøre bil, sykle på humpete vei



Toleransevinduet



Makroregulering

• Reetablere trygghet i hverdagen
• Struktur og forutsigbarhet
• Basis behov dekket
• Her og nå fokus 
• Hjelp til daglig fungering (søvn, skole, trygt sted)



Reparerende tiltak bør være 

• Rytmisk (matche nevrologisk mønster)
• Repeterende (over tid, ulik kontekst) 
• Relasjonell (trygg)
• Rewarding (engasjerende og gøy)
• Relevant (utviklingssmessig og kulturelt)
• Respektfull



Følelser og sårbarhetsevne



Traumebevissthet?

• ”Forstå det som ligger bak”
• ”Forstå følelser”
• ”Forstå som Smerteuttrykk”
• ”Dekke behov”
• ”Å gå fra refleks til refleksjon”
• ”Gå nærmere”
• ”Å jobbe med hjertet utenpå”



Implikasjon:

• Jeg er metoden

• Man må gjøre seg sårbar

• Man blir sårbar



Eksempel på sårbarhet 1

Fra	Extrabladet,	2016



Eksempel på sårbarhet 2

• Ja, selvfølgelig skal jeg gjøre det, ikke noe problem!



Eksempel på sårbarhet 3

• ”Nei, vet du hva, det blir det helt umulig å finne tid til”



TFS Analyse
- Fra refleks til refleksjon

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/pr
osedyre

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



Tre hindre

1) Skam. Redsel for å bli gjort til latter, eller gjort liten. 
Opplevelse av verdi knyttet til prestasjon eller lydighet

2) Sammenlikning. 
3) Frakopling (Disengagement)



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)



Håndtering av skam



Mennesker som lever ”helhjertede liv”:

1) Vilje og evne til å ”tåle sin sårbarhet” (Embrace vulnerability)
2) En tro på egen verdi
3) Forståelse av betydningen av tilhørighet (connectedness)

(Brene Brown,	2012)




