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Speed - date



Mål for dagene

• Bli kjent med perspektiver fra sosialkonstruksjonisme, 
utviklings- og tilknytningsteori

• Traumeforståelse og avhengighet

• Traumebevisst praksis



Fagøvelse

- Hvem hører du bruke navnet ditt?
- Hvilket tonefall, hvilket navn, hvem blir du...?

- Hvilke historier har de om deg som gjør at de snakker til 
deg på denne måten?

- Liker du historiene... hva liker/misliker du?
- Hvilke historier skulle du ønske de hadde om deg?
- Hva kan du gjøre for at de skal få denne typen historier?





”Det finnes ikke en psykologi, 
bare dialogisk musikk”.

Colwyn Trevarthen



Andre

Jeg  





Kenneth J. Gergen 2009 – Relational being – Beyond Self and Community



”Subjekt – ”bøye seg for”

Jeg er metoden....



”Intersubjektivity is the basic of human life 
and dialogue is the way we live it”

Seikkula (2011) Becoming Dialogical:
Psychotherapy or a way of life?



ro, anerkjennelse stress, kritikk

Stress modell





”Symptomer som depresjon og lignende 
er fantastiske uttrykk for integritet, 
de sier dette virker ikke…“

Stephen Gilligan

Curage to love self and others (Gilligan 1997)





Menneskesyn

Vi trenger en filosofi...

https://www.youtube.com/watch?v=jvzQQDfAL-Q


Behandlingsfilosofi

Hvilke tanker gjør du deg om Ross Green sin filosofi?

Hva vil denne filosofien bety for ditt møte med det enkelte pasient 
og pårørende?

Hva er din filosofi?



Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 
traume?



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

Rusens egen dynamikk



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



“Krenkede barn blir syke voksne” 
(Kirkengen 2015)

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



Potensielt traumatiserende hendelser

Livskriser

Psykososiale 
belastninger

Potensielt 
traumatiserende 

hendelser

(Malt, 2012)



Hva er en potensielt traumatiserende 
hendelse?
Hendelsen

• Psykisk påkjenning 

• Ukjent og uforutsigbar 

• Truende og katastrofal

• Ofte sterke sanseinntrykk

• Ofte svik eller tap

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,2014) 



Alvorlighetsfaktorer for potensielt 
traumatiserende hendelser?

• Antall potensielt traumatiske hendelser 
• Jo yngre jo verre 
• Menneskeskapte hendelser er mer                           

traumatiserende enn naturkatastrofer
• Fysisk og psykologisk nærhet til hendelsen

(Helsekompetanse.no)



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



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)



Heine Steinkopf, RVTS Sør



Den tredelte hjernen



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



Stress respons - systemet

Trussel!

Erfaringer fra tidligere i livet 
tilsier at slanger ikke utgjør noen 

trussel så lenge de er på film

Aktiverings-
system 
HPA – aksen,
Autonome 
nervesystem

Hallo! Jeg sitter jo trygt her på 
kurs i Tønsberg. Det var visst bare 

ett litt sært pedagogisk 
virkemiddel! 

Falsk alarm!

Alarm





Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Inndeling rusmidler



Traumenes konsekvenser

Det traumatiserte er nærmest i 
konstant alarmberedskap, det 
vil si at han eller hun alltid er på 
vakt og forberedt på en ny fare, 
og vil hele tiden være rettet inn 
mot å flykte, slåss eller overgi 
seg



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)



«Frykten for det forutsigbare uforutsigbare» 
(Pål Andre Grinderud)

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 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)





Bevisst og ubevisst
hukommelse



�The [traumatic] 
past is not dead and 
buried.  In fact, it 
isn’t even past.�

William Faulkner



Hjernen har ikke en ”hukommelse”
I stedet har vi flere ”minnelagringsområder” 

(Carter 1998)



Traumeminner



Traumepåminnere – det som stimulerer det 
implisitte minnet
Kroppen reagerer ikke bare på hendelser: den reagerer også på 
muligheten for at det skal skje noe vondt.

Kroppen reagerer automatisk på alle faresignaler den har kjent på før. 
tider på dagen eller i året, bestemte typer mennesker og steder, 
farger, lukter eller lyder, vær, stemme, kroppsspråk, misforståelser

Husk: Triggere vekker ikke eksplisitte minner, men implisitte, og 
gjenskaper opplevelsen av fare. Følelsen er "jeg er i fare", 
ikke "jeg husker fare" (Fisher, 2014)



Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmenn-
Menneskelige

behov

Individ-
spesifikke
behov

Traume-
spesifikke
behov

Rus-
spesifikke
behov



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”


