
2 Samling
UPS Telemark

17.10.19

Heine Steinkopf, psykologspesialist, fagleder RVTS-sør
Anette Andersen, psykologspesialist



Musikkinnslag
Stian & Christian



Presentasjon- «Vi, ikke du/jeg»
Bli enda mer kjent

Gå sammen to og to 
I løpet av 3 minutter skal dere prøve å finne 5 ting som dere har felles

Gå sammen fire og fire
I løpet av 3 minutter skal dere prøve å finne 5 ting som dere har felles



«Med felles visjon og identitet forener vi alle 
med full enighet».



Når er vi på vårt beste?



Programmets målsetting:

• at en traumebevisst tilnærming og forståelse skal bli en 

del av arbeidskulturen

• at pasienter og pårørende dere kommer i kontakt med 

som har fått sin utvikling traumatisert skal bli møtt av 

ansatte som forstår atferden og smerteuttrykkene de 

viser



Hjemmeoppgave:
1. Litt videre på de tre fargene 
2. Psykoedukasjonspermen 
http://traumebevisst.no/edukasjon

http://traumebevisst.no/edukasjon


Målsetting 2 samling

• Deltakerne skal få felles faglig traumeforståelse
• (Leting etter UPS modellen)



Flytskjema 
UPS Skien

Trinn Tittel Dato Klokkeslett Sted RVTS-sør ansvarlig

1 Forankring for forandring 13-14 juni 2019 Lien gård, Seljord Heine
Ruben

Ledersamling 10. september Kristiansand Heine
Ruben

2 MenneskeMøte praksis 17.oktober Skien Heine
Anette Andersen

Musikk: innslag 
v/Stian og Christian

Ledersamling Kristiansand
Evt Skype

3 Traumebevisst praksis 17. desember Skien Heine
Pål Solhaug

Ledersamling ?

4 Traumebevisst praksis del 2 29. januar 2020 Skien Heine 
Pål

Vendereise 3. desember 2020 Skien Heine
Pål



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.



Plan kl.0830-1500

Lunch kl.1130



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



Traumebevisst problemforståelse

«Vår forståelse av problemet bestemmer våre løsninger på 

problemet» 

(Ablon, Barnehøydekonferansen 2018)

Hva er galt med deg?

Hva har skjedd med deg?

Hvordan håndterer du det som skjedde?



All symptomes have a purpose
(Ogden, 2014)



....normale reaksjoner på unormale hendelser!



Barn er ikke vanskelige, de kan ha det vanskelig



Barn er vanskelige.....?
Men hva er dette for sure miner?
Nei, jammen tror jeg du går og griner!
Du vet da, når du er sint og lei,
så kan ingen bli glad i deg!

Nei, jeg skal si deg at ingen liker
de stygge barna som går og skriker,
for skrikerunger det har vi nok,
på Blokksberg sitter en diger flokk.

Kom hit og vis meg det bli'e fjese',
og tørk så øyne og kinn og nese,
og hvis du lover å være snill,
så lover jeg at jeg synge vil.

(Margrete Munthe)



Refleksjon

Hvilke levekår har en slik problemforståelse og 

barnesyn på UPS?



Hvilke 

assosiasjoner 

får du når du 

hører begrepet 

traume?



Hva er et psykologisk traume?
- Betyr sår eller skade (gresk)

- Flere aspekter:

1. Selve hendelsen: for eksempel drap, voldtekt, krig, katastrofe, vold

2. Reaksjon: (fysisk, følelsesmessig, kognitivt) innebærer smerte, frykt, 
hjelpeløshet, skrekk

3. Overveldelse: Personens naturlige mestringsstrategier makter ikke å 
håndtere hendelsen

4. Ettervirkninger: Personen opplever negative psykiske konsekvenser av 
hendelsen

- Ulike perspektiver på traumer vektlegger disse aspektene ulikt

- Potensielt traumatiserende hendelser 

(Bækkelund, nkvts.no, 2018)





Familievold og omsorgssvikt



Type 1 Traumer ( PTSD) Type 2 Traumer

Traumatisk hendelse eller hendelser

Gjenopplevelser: påtrengende minner, drømmer, 
mareritt

Unngåelse: Frykter og unngår det som  minner om 
traumet (Situasjoner, aktiviteter eller å tenke på det)

Autonom overaktivering: Vaktsomhet, lettskremthet, 
søvnløshet, konsentrasjonsvansker)

Negative endringer i kognisjon/humør: Nummenhet, 
avflating, distansering fra andre, negativs selvbilde, 
skam/skyld

(DSM -5)

Komplekse traumer

Kompleks PTSD
Utviklingstraumer
Relasjonstraumer
Tilknytningstraumer

Hjernens organisering og utvikling



DSM-5 PTSD

• A. Exposure

• B.Intrusion symptoms

• C.Persistent avoidance of stimuli associated with the trauma

• D.Negative alterations in cognitions and mood that are 

associated with the traumatic event

• E.Alterations in arousal and reactivity that are associated with 

the traumatic event



Hva er dissosiasjon?
Begrep fra kjemi: Beskriver prosessen hvor stoffer separeres eller 
splittes opp i mindre bestandeler

”Frakobling eller avspalting av erfaringer, følelser og kroppslige minner 
som per definisjon ikke har vært til å tåle”

Et multidimensjonalt fenomen– dvs. et kontinium fra 

normalitet → patologi (Briere et al., 2005) 

Dissosiative symptomer er en del av symptombildet i mange diagnoser 
eks. Panikklidelse, Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse 



Dissosiasjon: Tre nivåer av oppsplitting

1. Primær dissosiasjon: Splitting av hukommelsen

2. Sekundær dissosisasjon: Splitting av følelsene 

og kognisjonen.

3. Tertiær dissosiasjon: Splitting av identiteten



Dissosiativ subtype

• Meets PTSD diagnostic criteria

• Experiences additional high levels of depersonalization or 

derealization

• Dissociative symptoms are not related to substance use      

or other medical condition



Kompleks PTSD; ICD-11(erstatter «vedvarende 
personlighetsendring etter katastrofale hendelser»)
• Exposure to prolonged or repetitive events from which escape 

is difficult or impossible 

• All diagnostic requirements for PTSD are met. 

• Problems in affect regulation 

• Beliefs about oneself as diminished, defeated or worthless, 

accompanied by feelings of shame, guilt or failure related to the 

traumatic event 

• Difficulties in sustaining relationships and in feeling close to 

others. 



Følelser

Mellommenneskelig

Atferd

Kognitiv

Selvet

Traumenes konsekvenser- forstyrrer utvikling  



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)



Ressurs: Traumeguiden

• Utarbeidet av Robyn Miller, Victorian government, Departement 

of Human Services, Australia. RVTS Sør har oversatt og 

bearbeidet heftet slik at det passer for norske forhold. 

• Heftet er ingen test eller kartleggingsverktøy. Det er en oversikt 

for å hjelpe travle fagfolk å få overblikk over normal utvikling og 

typiske tegn på overgrep, krenkelser og traumer. 

• Hensikten er å informere om god praksis dersom du står overfor 

et barn som kan være traumeutsatt

• https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_tr

aumeguiden.pdf

https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_traumeguiden.pdf


Ressurs: Registering av mulige reaksjoner på 
ulike alderstrinn 0-18 år
• https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registr

ering_av_reaksjoner-0m-12m.pdf

• https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registr
ering_av_reaksjoner-1aa-3aa.pdf

• https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registr
ering_av_reaksjoner-3aa-5aa.pdf

• https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registr
ering_av_reaksjoner-5aa-9aa.pdf

• https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registr
ering_av_reaksjoner-9aa-12aa.pdf

• https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registr
ering_av_reaksjoner-12aa-18aa.pdf

https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registrering_av_reaksjoner-0m-12m.pdf
https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registrering_av_reaksjoner-1aa-3aa.pdf
https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registrering_av_reaksjoner-3aa-5aa.pdf
https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registrering_av_reaksjoner-5aa-9aa.pdf
https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registrering_av_reaksjoner-9aa-12aa.pdf
https://kommunaltbarnevern.no/filer/dokumentarkiv/18022019_registrering_av_reaksjoner-12aa-18aa.pdf


Hjernen formes av bruken



Ressurs
Film fra Harvard university: Erfaring bygger hjernens 

arktektur

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws


Hjernen formes av bruken



…men hjernen utvikles mest i starten 



Utvikling?
Kognitiv utvikling

Motorisk utviklingEmosjonell utvikling





Relasjonens betydning for hjernens utvikling
• Betydningen av møte mellom nervesystemer

• Det nevrokonstruktivistiske perspektivet

”Nevrale nettverk skapes i interaksjon med omgivelsene”



Det nevrokonstruktivistiske perspektivet

All utvikling skjer i relasjon

”Nevrale nettverk skapes gjennom et 
synkronisert og speilende samspill med 

andre menneskers nervesystem. 
Utvikling av følelsesmessige ferdigheter

skjer på samme måte som språk, 
motorikk og kognisjon, gjennom gjentatt
stimulering fra omgivelsene som fører til 
sterke koblinger mellom hjerneceller”.





Behandling i lys av traumeforståelse

Legge til rette for erfaringer 

som ”bygger hjerne”

Behandling med den tidlige 

omsorgen som mal



«Det nytter ikke å tilby behandling som 
taler til logikkhjernen når skjevutviklingen 

ligger i overlevelseshjernen».
(Bruce Perry)



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



Stress

TPositiv
stress

Giftig
stress

TUtholdelig
stress



Frykt i et biologisk utviklingsperspektiv

• Frykt er en livsviktig umiddelbar respons i møte med reell fare 

eller trussel

• Opplevelse av graden av fare er subjektiv og oppleves ikke som 

fare for alle som er i situasjonen

• Følelsen av frykt oppstår ved en kroppslig stressrespons

• Ikke viljestyrt



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 systemetHallo! Jeg sitter jo trygt her på 
hotell i Skien. Det var visst bare ett 
litt sært pedagogisk virkemiddel! 

Falsk alarm!

Erfaringer fra tidligere i livet 
tilsier at slanger ikke utgjør noen 

trussel så lenge de er på film

Trussel!



Uhensiktsmessig fryktreaksjon

Psykologisk traume er;
«En reaksjon på uutholdelige 
hendelser som overvelder 
sentralnervesystemet, der aktivering 
som følger med hendelsen ikke er 
blitt stabilisert» 

(Perry, 2014)



Toleransevinduet



Smalt Toleransevindu



Trygghet som grunnmur for utvikling 
Kognitiv utvikling

Motorisk utviklingEmosjonell utvikling

TRYGGHET



Ikke glem hverdagsstresset!

Å ha dårlig tid

Sansestress: eks. bråk/støy, synsinntrykk, for lite mat/for mye mat

Andre mennesker: eks. store grupper, små grupper

Å være flink: Prestasjonspress

Krangling

Forholde seg til andre menneskers følelser og behov

Schanker, S. (2016) Self-reg



1. Hvor er energinivået ditt akkurat nå?



2. Hvordan kjennes enerignivået ditt ut akkurat nå?

Veldig 
behagelig 

Veldig 
ubehagelig          



3. Hvor godt passer energinivået ditt med det du 
skal gjøre?

Passer godt

Passer dårlig



Oppsummering
Dersom du har det behagelig og energinivået passer til det du skal gjøre- Flott!

Dersom energinivået er ubehagelig og ikke passer til det du skal gjøre- Hva kan 

du gjøre?

Veldig 
behagelig

Veldig 
ubehagelig

Passer 
godt

Passer 
dårlig



Sansehjernen
(Hjernen for energiskifte og kroppssansning)

Aktivitet
(høy arousal)

BehagUbehag

Passivitet
(lav arousal)

Susan Hart



Selvbeskyttelsesresponser- Sansehjernen
• Kommer raskt i stresstilstand ved forandringer

• Faller sammen, kollaps

• Kan ikke romme behagelige ting- dekker over

• Kan ikke romme ubehag- blir aggressiv eller flykter

• Kan ikke selv styre søvnrytmen

• Misbruk av mat, rusmidler, overdreven sex

• Kan ikke merke kroppen sin eks temperatur

• Kan ikke synkronisere seg i samspill

• Kan ikke fastholde oppmerksomhet

• Kan ikke falle til ro i samspill



Følehjernen
(Hjernen for samspillsforventinger)

Positive følelser

Negative følelser

Den andreMeg selv

Susan Hart



Selvbeskyttelsesresponser- Følehjernen

• Vansker med å være i følelsesmessig kontakt

• Vansker med å slippe følelsesmessig kontakt

• Evner ikke empati/ fornemmer ikke hva andre har bruk for

• Er kun opptatt av enten andres eller egne behov

• Fastlåst i dramatrekant- offer, hevner, hjelperroller

• Misforstår sosiale situasjoner

• Kan ikke inngå i følelsesmessig avstemning med andre

• Kan ikke leke med mimikk, kropp, turtaking



Tenkehjernen
(Hjernen for viljestyrt regulering)

Nyansert 
mentalisering

Viljestyrt handling 
( impulshandling)

Impulshemming

Enkel
mentalisering

(Susan Hart)



Selvbeskyttelsesresponser- Tenkehjerne
• Kan ikke forestille seg hvordan andre har det

• Kan kun se verden i eget perspektiv

• Har rigide forestillinger og kan ikke reflektere over dem

• Er opptatt av hva man skal og bør

• Kan ikke planlegge/ legge strategier

• Vanske med tid- forvirring i forhold til fortid, nåtid, fremtid

• Kan ikke hemme sine impulser

• Kan ikke selv komme i gang

• Pseudo mentalisering- refleksjoner får ingen betydning

• Narrative om seg selv er løsrevet fra kropp og følelser



Når traume definerer hvem jeg er- Sentralitet

De som plasserer den traumatiske hendelsen som en sentral del 
av sin selvbiografi, for hvem de er som person, har høyere grad 
av PTSD

…og det holder personen fra å bli friskere fra PTSD

(Blix og kolleger, 2013, Studie av ofre i regjeringskvartalet etter 22 juli)

Konklusjon: Hvordan kan vi hjelpe til med å gjøre traumet mindre 
sentralt for livshistorien og identiteten



Traumebevisst behandling

• Tiltak som tilpasses fungering ut fra utviklingsnivå og som 

fremmer ny læring slik at nye koblinger i hjernen oppstår

• Tiltak som trener hjernen 

• Tiltak som tilpasses emosjonelle tilstand gjennom stabilisering 

av følelser

• Tiltak som reduserer stress



Traumebevisste tiltak

Reflektere

Relatere

Regulere



Hva er »et vakkert sinn»?

An integratet mind (Siegel, 1999)

1. Integrering av bevissthet (evne til selvoppmerksomhet)

2. Vertikal integrering (fra nedre deler av hjernen til høyere deler)

3. Bilateral integrering (høyre og venstre hjernehalvdel)

4. Integrasjon av hukommelse

5. Narrativ integrering

6. Tilstandsintegrering

7. Temporal integrering

8. Interpersonlig integrering

9. Transpirasjonell integrering



Forarbeid til 3 samling

• Legges på nettsiden



RefleksjonBoka:
Hva tar du med deg 
herfra inn i praksisen 

på UPS?



MenneskemøteØyeblikk




