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Så kom du



Tre gode ting

1.Skriv ned tre gode ting 
som har skjedd deg i det 
siste

2.Hva er det ved deg som 
gjorde at det ble som det 
ble?



Hjemmearbeid……..

• Bruk «cricle of curage» med en pasient dere jobber med.
• Bruke kortene dere har fått i samarbeid med en pasient.
• Tenk på en situasjon der relasjonen ble «ødelagt» og du/dere  

fikk til en reparasjon.



Tilhørighet en 
følelse av å 
være 
forbundet med 
andre, elsket 
”Jeg hører til”

Mestring
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
” Jeg kan”

Raushet
mulighet til å dele viktige 
ting med andre
” Jeg har en oppgave i 
livet”

Universelle vekstbehov Circle of Courage ( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Selvstendighet
Ta ansvar for egne
handlinger, og vise
respekt for andre
mennesker
”Jeg kan ta selvstendige valg”



Å huske på traumene



Refleksjonsoppgave

Sett deg inn i situasjonen til læreren, tilsynsføreren og 
terapeuten.

Hva blir du opptatt av når du skal prøve å forstå den unge 
mannens utrykk og behov?

Skriv ned stikkord for deg selv
Gruppa skriver på flippover 



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Constructing a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



«Rusmiddelavhengighet», minst to ulike 
«spor» med ulike dynamikk
Å håndtere livets utfordringer –
traumenes konsekvenser

Rusens egen dynamikk





Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmenn-
Menneskelige

behov

Individ-
spesifikke
behov

Traume-
spesifikke
behov

Rus-
spesifikke
behov



Grunnleggende traumeforståelse

Å forstå 
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Å forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd

Å forstå 
mennesker i 

lys av 
hvordan de 

har det 
akkurat nå



Voksen

Kalfaret Behandlingssenter
”Middelground”

Ikke-voksen

Selvødeleggelse

Gert J.J. Biesta - Utdanningens vidunderlige risiko (2014)

Verdensødeleggelse



”Å bli seg selv”

Arendt – ”være en begynnelse”

Levinas – ”være et an-svar”

”Subjekt – ”bøye seg for”



Selvødeleggelse

Gert J.J. Biesta - Utdanningens vidunderlige risiko (2014)

Verdensødeleggelse

Sosiale 
engasjementsystemet

er aktivert

Voksen

Kalfaret Behandlingssenter
”Middelground”

Ikke-voksen





Å styrke funksjon – ikke behandle symptom…



6 engelske R’er

• Relasjonell (trygg)
• Relevant
• Repetativt
• Belønnende
• Rytmisk
• Respektfull



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, aksept, ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



NMT er en tilnærming som

• Tar hensyn til hva forskningen sier oss om hjernen generelt, og hvordan hjernen utvikler seg 
spesielt

• Tar hensyn til hva forskningen sier oss om hvordan hjernen utvikler seg når barn utsettes for 
komplekse traumer eller deprivasjon.

• Tar hensyn til hvilke terapeutiske tilnærminger som virker, og når, for barn/unge som er utsatt for 
overgrep og neglekt.

• Det er en overordnet/overgripende utviklingsmessig og relasjonell tilnærming som tar inn over seg 
kunnskap om hjernen, traumer og neglekt for å identifisere sårbare områder, og dermed målrette
tilnærmingen

All rights reserved © 2006-2014 Bruce D. Perry and The Child Trauma Academy



Semistrukturert, kvanitativ kartleggingsprosess: 
NMT
• Utviklingshistorie

• Genetikk
• Epigenetisk
• Krenkende/negative erfaringer

• Utviklingsmessig timing
• Karakter, alvorlighet, mønster

• Relasjonell helse
• Utviklingsmessig timing

• Tilknytning
• Støtte i familie
• Støtte i lokalsamfunn

• Fungering i nåtid
• Individuell – CNS

• Hjernestamme
• Lillehjerne / Cerebellum
• Limbiske system
• Korteks / Frontal Korteks

• Relasjonell
• Familie
• Jevnaldrende
• Skole
• Lokalsamfunn



Neocortex

Limbic

Diencephalon

Brainstem

Abstract thought

Concrete Thought

Affiliation

"Attachment"

Sexual Behavior

Emotional Reactivity

"Arousal"

Appetite/Satiety

Blood Pressure

Heart Rate

Body Temperature

Sleep

Motor Regulation

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





17,5 år gammel gutt





Funksjonelt hjernekart
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Limbic
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Cortex

Limbic

DE

BS

CORTICAL MODULATION

Cortex

Limbic

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



NMT

• Valg og timing av terapeutisk aktivitet vil avhengige av resultat av målingen.

• Vanligvis best å starte med enkle rytmiske og repetitive aktiviteter for å få hjernestammens neurale 

system til å bli bedre organisert og regulert.

• Når hjernestammen er mer regulert kan en sette inn aktiviteter som retter seg mot høyere og mer 
komplekse deler av hjernen.

• Etter hvert vil mer konvensjonelle individaulterapier være mulig å bruke / gi resultater. For eksempel 

Traumefokusert Kognitiv atferdsterapi.
All rights reserved © 2006-2014 Bruce D. Perry and The Child Trauma Academy



Refleksjonsoppgave - Gruppe

• Tenk på en pasient dere arbeider med.
• Med utgangspunktet i NMT – Hva blir du opptatt av? Hvilke 

tiltak og intervensjoner aktualiseres?

• Skriv ned.



Tilstandsavhengig fungering
Tidsopplevelse Langt frem Dager/ timer Timer, minutter Minutter, 

sekunder
Uten tids-
opplevelse

Hjerneområder Tenkehjerne Tenkehjerne/
følelseshjerne

Følelseshjerne Mellomhjerne/
sansehjerne

Sansehjerne/ 
autonome 
nervesystem

Tanke Abstrakt Konkret Emosjonell Reaktiv Refleks

Tilstand Rolig Oppmerksom Alarm Frykt Sterk frykt

(Fritt etter Perry B. 2011)



Toleransevinduet



Relasjonens kraft





Traume er i kroppen

Lek, glede og positive affekter 
utvider toleransevinduet

(Pat Ogden, 2015)



1 – 2 – 3 og ... klapping

Stephen Porges



Egenomsorg –
å være integrert

(Siegel)



Hjemmearbeid

• Gjør øvelsen «tre gode ting» daglig over en periode på to uker!
• Noter daglig på mobil eller i refleksjonsboka
• Skriv et refleksjonsnotat etter en mnd – ta med til neste 

samling, onsdag 11. september




