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 Vi skal snakke om stress, vold,  

 omsorgssvikt og krenkelser 

  

 - og om å gjøre en forskjell  

l  
 

  
  

Men først lidt om opplevelse  

og identitet  



 

Morten 

 

 
-og lærer Olsen som 

bestemte seg for å 

hjelpe 

  

 



Carol Falander, 2004 (2011, 2014) 

Olsen bestemte seg for å skaffe seg 

kompetanse 

Olsen forstod at han måte  

- Vite mer      (kunnskap) 

- Kunne mer      (ferdigheter) 

- Ha tro på prosjektet Morten  (verdier) 



Vite mer om Morten og hans reaksjoner  

Et valg av optikk  



Barndomskrenkelser og psykoemosjonelle vansker 

Felitti, Anda et al (1998 og senere) 



Barndomskrenkelser og rusmiddelmisbruk  

Felitti, Anda 



Barndomskrenkelser og atferdsvansker  

Felitti, Anda 



Mortens opplevelser har 

påvirket hvordan hjernen  

utvikler seg og fungerer  

  

 







Kaptein

(Prefrontal Cortex)
Den tenkende 
hjernen

Maskinist

(Det limbiske 
system)
Følelseshjernen

Fyrbøter

Lillehjernen, øvre del 
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernenRVTS Sør, etter ide av Brown & Cahill, 2006 



RVTS Sør, etter ide av Brown & Cahill, 2006 









The Name of the Game 



Olsen lærte at Morten trenger reguleringsstøtte 

 

 
 

 

Hyperaktivering 

 

 
 

 

 

fight / flight modus:  

uro, aggresjon, utagering, impulsivitet, kaos 

                            

 

 

Window  

of tolerance 

 

 

 

        

 Optimal aktivering 

 
Hypoaktivering 

 

 

                             
Immobilisering:  

Nedstemthet, tomhet, nummenhet, apatisk, 

handlingslammet 

20 







Olsen lærte å hjelpe   

Ingen tradisjon for oppmerksomhet på egne følelser 

Oppmerksomhet på egne følelser 

 

Bl.a. Bath, 2006, 2011 



verdier 
 

Å ville det gode 
 

 

 

 

 

 

 

Barn gjør så godt de kan. Alle barn ønsker å lykkes  

 

Barn er ikke vanskelige, de har det vanskelig  

 

Barn manipulerer ikke, de beskytter seg  

 

Barn finner ikke på stadig nye historier, de blander minner  

 

Barn ruser seg ikke for rusens skyld , de demper psykisk smerte 

 

Barn skader ikke seg selv for å få oppmerksomhet, de regulerer følelser 

 

 

 

tiltak 

metode 

teori / 
forståelse 

verdier   
Menneskesyn   -  barnesyn  -  sannhetssyn 



Ferdigheter  
hva var det Olsen måtte øve seg på ? 

 

Mapping himself  

 

Mapping others  

 

Emotional balance  

 

Body regulation  

 

Attuned communication 

 

Cognitive flexibility 

 
Lindsey du Toit,  Albæk (ongoing) 



Lyst å følge Olsens eksempel ? 

http://traumebevisst.no/kompetanseutvikling/0002.html  

http://traumebevisst.no/kompetanseutvikling/0002.html
http://traumebevisst.no/kompetanseutvikling/0002.html





