




 

 

 

 

 

Mogens Albæk  

Psykologiske traumer  

og 

traumebevisst omsorg 

 
Kristiansand kommune 



 



Dette skal vi snakke om   
 

 Kunnskap som forandrer  
• traumers konsekvenser 

• traumers virkemekanismer    
 

 Kompetanse som gjør en  

 forskjell  
 

  

Men først lidt om opplevelse  

og identitet  

 





Hvorfor traumeforståelse ? 

 

Fortellingen om Morten 

 

- Og lærer Olsen samt 

    barneversnarbeideren  

    som åpnet øynene 

    hans  



Hvordan skal vi velge å forstå Mortens reise ? 

Et valg av optikk  



Krenkende opplevelser og psykoemosjonelle vansker 



ACE og rusmisbruk  



Krenkende opplevelser og «atferdavvik»  



Krenkende 

opplevelser  
 

(vold, tap, 

omsorgssvikt 

eksklusjon, 

traumer) 

 
 

Virke-

mekanismer 
Konsekvenser  



Hvordan skal vi velge å forstå Mortens reise ? 

Et valg av optikk  



Mortens opplevelser har 

påvirket hvordan hjernen  

utvikler seg og fungerer  

 

  

 

barnevernarbeideren og 

læreren valgte optikk:  



 

 

Hvordan kan vi 

forstå barnevernarbeiderens 

(og lærerens) reise ? 



Carol Falander, 2014 



Kunnskap  

 

 

Hva er det barnevernsarbeideren vet i 

dag, som hun ikke var oppmerksom 

på før 

 

 - og som hun har fortalt videre til  

læreren  ? 



 Kunnskap    

Ingen tradisjon for oppmerksomhet på egne følelser 

Oppmerksomhet på egne følelser 

 

Bl.a. Bath, 2006, 2011 



 

  

Dave Snowden  



Fra barnepsykologi 

til 
barndomspsykologi 

Fra forklaring til 
forståelse 

(paradigmeskifte) 

fra S –R  til  

S – A - R 

Fra endringsarbeid 
til  

brukermedvirkning 

NYTT 
INTEGRATIVT 

KUNNSKAPSG-
RUNNLAG 

Hvor kom dette fra ? 



 
Psykotraumatologi / interpersonal neurobiology 

 

 

Epigenetikk 

Traumeforskning  

Nevrologi  

Nevrofysiologi 

Endokrinologi  

Stressforskning  

Utviklingspsykologi 

Adverse Childhood Experience forskning  

Terapieffektforskning  

Sosial- og organisasjonspsykologi 

Traumeforståelse er en forståelsesramme, 

 ikke en diagnose 

NYTT 
INTEGRATIVT 

KUNNSKAPSG-
RUNNLAG 





Barnesyn  

 

Fra utviklingsstadier til kompetanse  

 

Fra normalutvikling til individuell forståelse 

 

Fokus på opplevelse  





 

 

Intersubjektivitet  
(gjensidig formidling av mening / Habermas)  

( deler felles verden /Tronick) 

 

Agens  
(gjensiidig påvirkning / Trevarthen) 

 

Mental organisering  
(bl.a. gjensidig forventning / Trevarthen/Fonaghy) 



Hvorfor ? 



Fra «hva virker best for de fleste» til «hva er godt for deg» 

 

Fra moral til etikk   

 

Fra positivisme til fenomenologi  



Følelsesregulering som sentralt begrep 

 



Barnekonvensjon  

 

Rettighetsforskrifter  

 

Subjektivisering  



Spørsmålene som fortjener svar:  

 

 

Er alle barn og unge vi møter i jobben traumatiserte ? 

Betyr det at de har PTSD ? 

Hva med andre diagnoser ? 

Hva hvis vi tar feil ? 

Må alle nå bli traumeterapeuter ? 

Er  ikke dette bare gammel vin på nye flasker ? 



 

 

 Et lite overblikk over historikk, diagnoser og kategorier 

 



”gamle Hellas” sjokk  

Erichsen   Spine 

Page   Suggestion   

Oppenheim   Traumatic  

    neurosis 

Vietnam 

WW2 

WW1 

M
e
n

n
  

”Gamle Hellas” ”organic” 

Middelalder  overnaturlig 

Sydenheim  emotional 

Willis   physical 

    sensibilitet 

hysteria 

K
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Enkelt traume          

 

  

Bowlby     tilknytning 

Ainsworth  

 

 Freud 

Janet 

Perry / Siegel          interpersonal neurobiology 

Komplekse traumer 



tenke  

føle 

sanse 



Dag Ø. Nordanger, 2012 



  

Prefrontal cortex 

Amygdala 
 

Hippocampus 
Trussel! 

Utskilling av adrenalin m.m. 

”Fight, flight og freeze”  

Binyrene Utskilling av kortisol 

HPA-aksen 

Stressrespons 

systemet 

Hallo! Jeg sitter jo trygt her på 

forelesing i Kristiansand  

Det var visst bare ett litt sært 

pedagogisk virkemiddel!  

Falsk alarm! 

Erfaringar fra tidligere i 

livet tilsier at slanger ikke 

utgjør noen trussel så 

lenge de er på et fotografi  

Dag Ø. Nordanger, 2012 





Kaptein

(Prefrontal Cortex)
Den tenkende 
hjernen

Maskinist

(Det limbiske 
system)
Følelseshjernen

Fyrbøter

Lillehjernen, øvre del 
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen

RVTS Sør, etter ide av Brown & Cahill, 2006 



RVTS Sør, etter ide av Brown & Cahill, 2006 



RVTS Sør, etter ide av Brown & Cahill, 2006 



Squire, L. (2004) 















Window of tolerance 

  “Window of Tolerance”* 

    Optimal Aktiveringssone 

For høy aktivering:   
Følelsesmessig reaktiv og impulsiv.  

Vansker med å sove, mareritt.  

Hyperaktiv, rastløs og eksplosiv aggresiv atferd.  

“For lav aktivering                                       

Følelsesløs, nummen, utkoplet, tilbaketrukket, 

avslått. Ute av stand til å gjøre en  innsats. Kan 

framstå som om han/hun ikke bryr seg, eller 

hoverende/ uinteressert 

Høy aktivering 

Lav aktivering 

Ogden and Minton (2000) 

*Siegel, D. (1999) 

  



Vi ser symptomene hos oss også.. 

“Window of Tolerance”* 

Optimal Arousal Zone 

For høy aktivering:   
Når barnet befinner seg her ofte, så påvirker det oss slik: 

Søvnproblemer/uro, irritabilitet,  går i clinch,  behov for grensesetting/konsekvenser, 

raskere til å dømme barna 

For lav aktivering hos barnet: 

Vi påvirkes slik: mister håp, mister interessen, 

trekker oss tilbake, gjør bare det vi må, mister energi, 

lekenhet og evne til kontakt.  

Hyperarousal 

Hypoarousal 

Ogden and Minton (2000); 

Fisher, 2006             

*Siegel  (1999) 
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Toleransevindu og kjønn  
Stresshormon  
+ testosteron  

Stresshormon 
+ oxytoxin   

Albæk, A. U., (2015)  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN_qrtrpt8cCFcNbLAodeKIMew&url=https://pixabay.com/no/photos/overordnede/&ei=Cd7VVZ_CO8O3sQH4xLLYBw&bvm=bv.99804247,d.bGg&psig=AFQjCNHagUHO3E91f4N1dPJxDpIXxYZVog&ust=1440165751197828


Top-down  

Bottom-up  



Sanse –Føle – Tenke  

Susan Hart (2008)  



Hjerne møter hjerne  
Hjernestamme:  trygghet 
     støtte nervesystemet gjennom    

     rytme, bevegelse, speiling, pust,  

     grounding og ”trøst” samt sam-   

     regulering      

  

Limbisk system:   relasjon   
     støtte nervesystemet gjennom følelser, 

     felles opplevelser, ”lek” og samvær  

     samt  samregulering    

  

Prefrontalt system: selvregulering og forståelse  
     støtte nervesystemet gjennom språk for  

     sansing og opplevelse, anerkjennelse og  

     forståelse       
 Susan Hart (2008 m fl)  





verdier 
Hvilke verdier er det 

barnevernsarbeideren har valgt å 

bygge på 

 

- Og som hun har  

    utfordret læreren på ? 



 

Å ville det gode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn/ungdom gjør så godt de kan. Alle barn ønsker å lykkes  
 
Barn/ungdom er ikke vanskelige, de har det vanskelig  
 
Barn/ungdom manipulerer ikke, de beskytter seg  
 
Barn /ungdom finner ikke på stadig nye historier, de blander minner  
 
Barn/ungdom  ruser seg ikke for rusens skyld , de demper psykisk smerte 
 
Barn/ungdom  skader ikke seg selv for å få oppmerksomhet, de regulerer 
følelser 
 
 

Menneskesyn   -  barnesyn  -  sannhetssyn 

 

tiltak 

metode 

teori / 
forståelse 
verdier  

Menneskesyn – barnesyn – 
sannhetssyn   



Farragher & Bloom (2011) 



Farragher & Bloom (2011)  



Ferdigheter  
 

 

Hva er det barnevernsarbeideren 

har øvd seg på 

 

-Og som hun har lært videre til læreren ? 





Ferdigheter  
 

 

Mapping herself  
 
Mapping others  
 
Emotional balance  
 
Body regulation  
 
Attuned communication 
 
Cognitive flexibility 
 

Lindsey du Toit (2006), Norcross  (2014) 



Takk for i dag  


