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TRYGGHET NÅR DU TRENGER 

DET MEST 

 



I dag 

I dag (0900-1500):  

Grunnmuren i traumeforståelse 

Traumeforståelse 

 

Lunsj 1130-1215. 

 

 

I morgen (0900-1500): 

Traumeforståelse 

 

Lunsj 1130-1215 

AdmiralP 

https://www.youtube.com/watch?v=iDbKIxfu5fc


 

 
Presentasjon 

1. Navn 

2. En overraskelse om deg selv 
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Traumebevisst 

praksis 
Et rammeverk og en forståelsesmodell mer enn en 

metode (Bath 2006/2008) 

 

Gillen(2012) traumebevisste omsorgsmiljøer skiller 

seg drastisk fra de tradisjonelle omsorgsmodellene 

 

Det kreves at hele organisasjonen, eller hele miljøet 

ungdommen er en del av har en forståelse av 

traumenes betydning og bidrar til en delt 

konseptualisering med traumet som grunnpilaren. 
Harris/Fallott (2009)  

 

Verdier og holdninger 

 



Erfaring / 
ferdigheter 

Kunnskap 
Verdier / 

holdninger 

Kompetanse 

Falender C. 



Programmets innhold 

Se  høre  gjøre 
 

• Kunnskapsformidling 

• Arbeide deltagende 

• Dele gode erfaringer og styrker 

• Dele svakheter og utfordringer 

• Øvelser for å lære verktøy og deres egne 

reaksjoner bedre å kjenne 
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Fagfolks utvikling  

tiltak 

metode 

teori 

Kultur/Verdier 





Hvordan blir gode fagfolk bedre? 

(the making of an expert) 

- Søke informasjon om egen innsats 

- Være ærlige og modige i vurderinger av egne svake sider 

- Trene på det man er dårlig på 

- Tåle kritikk og korreksjon 

- Tåle ubehag og vanskelige følelser 

 

 

 





Noter ned dine refleksjoner over:  

 - mine beste egenskaper og ferdigheter som kommer meg til gode i 

jobben  

- De egenskaper og ferdigheter som jeg selv ser jeg har de største 

utviklingsmuligheter i 

 

 

 



Programmets oppbygging 



Det viktigste fra 

Trinn1? 
• Presentasjon av opplæringen 

• Introduksjon traumer og hvordan det påvirker 

hjernen 
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Kunnskapsområder 
 
• Gi kunnskap om utviklingstraumer 
Temakunnskap  - forstå ungdommen bedre 
 
• Gi handlingskompetanse 
 
Handlingskunnskap  - tørre å handle 
          - møte ungdom verdig 
• Gi værekompetanse 
 
Kunnskap om meg som hjelper, og hvordan jeg sammen med 
andre kan møte ungdoms komplekse behov  
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Verdier 

• Valg mellom ulike handlingsalternativer vil alltid ha 

et verdigrunnlag 

• Stor betydning for tenkesett og praksis 

• Underliggende menneskesyn 



Barnesyn 

Traumebevisst praksis- en holdning 

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


Smerteuttrykk 
Vi kommer i opplæringen til å kalle uforståelig atferd 

og følelsesmessige reaksjoner hos traumatiserte  

barn for smerteuttrykk.  

 

 

Øvelse: Begrepsskulptur 

20 



Traumeforståelse 

 

 

 

 

http://sor.rvts.no/


Fagøvelse: 

Hva vil jeg vite mer 

om? 
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En traumatisk 

belastning  

• Skade/ødeleggelse av vev  

  «skade på det psykiske vevet» 

• i hvilken grad hendelsen er 

traumatiserende avhenger av:   

1.Belastningens intensitet 

2.Individets tolkning av belastningen 

3.Individets motstandskraft 

 

 
 

 

 



En traumatisk belasting  

 

« ..er en opplevelse som er 

overveldende  og utenfor det 

vanlige begrepsapparatet» 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

Tre opplevelsesdimensjoner: 

  

 

1. Den traumatiserte er helt ubeskyttet og overlatt til 

noe ukjent og veldig farlig. Man opplever en angst 

som det kan være vanskelig å beskrive. 

Det blir et brudd i kontinuiteten i livet, og det føles 

som en bakgrunn av trygghet, blir borte. 

 

2. Man har en opplevelse av at ingenting hjelper. Man 

er overlatt til dette voldsomme man ikke helt klarer 

å ta inn. Man klarer ikke å kjempe imot, blir 

overveldet og klarer ikke å forstå hva som skjer. 

 

3. Man opplever at ingen bryr seg, sterk subjektiv 

følelse av ensomhet.      

      
           

 

 

 

 



Komplekse 

Traumer/  

type II trauma 

Single-event traume/ 

Type I trauma 

Hjernens organisering 

og utvikling 

Gjenopplevelse av traumet 

Unngåelse, og  

Nummenhet, følelsesmessig avflatning, 

distanse til andre mennesker 

Økt kroppslig aktivering; søvnvansker, irritabilitet,  

Sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, overdreven 

Vaktsomhet, skvettenhet, økt reaksjonsberedskap 



Akutte enkeltstående 

traumer 
Hos noen kan de umiddelbare reaksjonene utvikle seg til 

kroniske symptomer som tilsvarer de som allerede er 

beskrevet under utviklingstraumer.  

 

Det er derfor viktig å kunne gi god ”psykologiske 

førstehjelp” når enkeltstående traumer avdekkes for å 

forebygge en eventuell videre sykdomsutvikling. 

 

Vi vet at omsorgssviktede barn er en - blant flere - 

grupper av barn som er spesielt utsatt både for å 

oppleve enkeltstående traumer, men også for å utvikle et 

kronisk forløp.  
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Komplekse 

Traumer/  

type II trauma 

Single-event traume/ 

Type I trauma 

Hjernens organisering 

og utvikling 

Gjenopplevelse av traumet 

Unngåelse, og  

Nummenhet, følelsesmessig avflatning, 

distanse til andre mennesker 

Økt kroppslig aktivering; søvnvansker, irritabilitet,  

Sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, overdreven 

Vaktsomhet, skvettenhet, økt reaksjonsberedskap 



• gjentagende eller vedvarende 

eksponering for traumer, 

• kombinert med sviktende 

reguleringsstøtte 

 

 

 

 

Komplekse traumer er 



«Frykten for det forutsigbare 

uforutsigbare» 

 
 

 

 

 



Traumatisering 
Vi sier at en ungdom er traumatisert når: 
 

• Han/hun ikke har kapasitet til å bære 
opplevelsene de er utsatt for, og at det dermed 
går ut over livskvalitet og integritet.  

• Han/hun ikke klarer å innlemme opplevelsen og 
finne helhet. 

• Etterreaksjonene ikke går over 
• Ungdommen er i kronisk alarmberedskap 
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Utviklingstraumatisering, Developmental 

Trauma Disorder, DTD.  
 
 

 

 
 

 

 

 

Van der Kolk & Pynoos, 2009  



DSM V 
TRAUMA AND STRESSOR RELATED 

DISORDERS 

G 00 Reactive Attachment Disorder 

G 01 Disinhibited Social Engagement Disorder 

G 02 Acute Stress Disorder 

G 03 Posttraumatic Stress Disorder 

Preschool Subtype 

Dissociative Subtype 

G 04 Adjustment Disorders 

G 05 Trauma- or Stressor- Related Disorder Not 

Elsewhere Classified 
(National Center of PTSD) 
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ICD-10 
F43: Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig 

belastning 

 
F43.0 Akutt belastningslidelse 

F43.1 Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 

F43.2 Tilpasningsforstyrrelser 

F43.8 Andre spesifiserte reaksjoner på alvorlig belastning 

F43.9 Reaksjon på alvorlig belastning uspesifisert 

 

F44 Dissosiative tilstander 
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TraumeVekst 
 

 

 

 

Traume <----------> personlig vekst 

 
 

 

 

 

 



Resilience og motstandskraft 

• A sence of coherence: Opplevelse av 

sammenheng 

• Menneske trenger i livet sitt; 

• Meningsfullhet- den skapende komponenten 

• Forståelighet- begripe det, den kognitive 

komponenten 

• Håndterbarhet- den subjektive komponenten, 

opplevelse av å ha kapasitet 

 

• Mestring er å ha kontroll over eget liv og krefter til 

å møte utfordringer 
 

Anotnovsky 

 

 

 

 



Forekomst? 

 

 

 

 

http://sor.rvts.no/


 Adverse Childhood Experiences  

      (ACE’S) 

“Krenkede barn blir syke voksne” 

    Å gjøre gull til bly (V. Felitti) 

 

 

   

Robert F. Anda, M.D.  

Vincent J. Felitti, M.D. 

 Kaiser Permanente and the Centers for Disease 

Control 



Adverse Childhood 

Experiences (ACE) 

studien 

- 17 000 mennesker 

- Varte i over et tiår 

- Undersøkte effekten av negative 

barndomserfaringer gjennom livsløpet 

- Største undersøkelsen noen gang utført på 

dette området 

 

 

 



Adverse Childhood Experience*                            

Categories 

   Abuse of Child 

   Recurrent Severe Emotional abuse 

   Recurrent Physical abuse 

   Contact Sexual abuse 
 

   Trauma in Child’s Household 

    Environment 

   Substance abuse 

   Parental separation or divorce - 

   Chronically depressed, emotionally      

        disturbed or suicidal household 

        member 

   Mother treated violently 

   Imprisoned household member 

   Loss of parent – (by death, 

     by suicide, - or  by 

      abandonment) 
 

   Neglect of Child 

   Abandonment 

   Child’s basic physical and/or 

         emotional needs unmet 
 

*  Above types of  ACEs are the “heavy      

end” of  abuse.      

Impact of Trauma and Health 

Risk Behaviors to Ease the Pain 

Neurobiologic Effects of Trauma 

   Disrupted neuro-development 

   Difficulty controlling anger-rage 

   Hallucinations 

   Depression 

   Panic reactions 

   Anxiety 

   Multiple (6+) somatic problems 

   Sleep problems 

   Impaired memory 

   Flashbacks 

   Dissociation 

Health Risk Behaviors 

   Smoking 

   Severe obesity 

   Physical inactivity 

   Suicide attempts 

   Alcoholism 

   Drug abuse 

   50+ sex partners 

   Repetition of original trauma 

   Self Injury 

   Eating disorders 

   Perpetrate interpersonal violence 

Long-Term Consequences of                       

Unaddressed Trauma  (ACEs) 

Disease and Disability 

   Ischemic heart disease 

   Cancer 

   Chronic lung disease 

   Chronic emphysema 

   Asthma 

   Liver disease 

   Skeletal fractures  

   Poor self rated health 

   Sexually transmitted disease 

  HIV/AIDS 

Serious Social Problems 

   Homelessness 

   Prostitution 

   Delinquency, violence, criminal  

      behavior 

   Inability to sustain employment 

   Re-victimization: rape, DV 

   compromised ability to parent 

   Intergenerational transmission of  

      abuse  

   Long-term use of health, 

      behavioral health, correctional, 

      and social services 



Prevalence of Adverse  

Childhood Experiences 

      

  

 

Abuse, by Category 
    Psychological (by parents)     11% 
    Physical (by parents)     28% 
    Sexual (anyone)      22% 
 
Neglect, by Category 

    Emotional      15% 
    Physical      10% 
 
Household Dysfunction, by Category 
     Alcoholism or drug use in home    27% 
     Loss of biological parent < age 18                                      23% 
     Depression or mental illness in home    17% 
     Mother treated violently     13% 
     Imprisoned household member      5% 

 

Prevalence (%) 



 

Childhood experiences are powerful determinants  

of who we become as adults  

       (Jennings, 2010)  



Ace og psykoemosjonelle vansker 



ACE og rusmisbruk  



ACE og «atferdsavvik»  



ACE og voldsutøvere  







ACE påvirker levealder 



ACE  

barn (under 18 år) i Norge 

• Mossige og Stefansens studie (2007): 

• 26% av ungdommene hadde opplevd noen form for fysisk vold 

eller fysisk krenkelser fra begge foreldrene 

• 2% hadde vært utsatt for høyfrekvent vold 

• Thoresen og Hjemdals studie (2014): 

28% hadde opplevd mindre alvorlig fysisk vold fra foreldre 

5% hadde vært utsatt for alvorlig vold fra foreldre 

13% hadde opplevd psykisk vold fra foreldre 



 
ACE hos ungdom med 

psykiatriske lidelser i Norge 
• Reigstad, Jørgensen og Wichtrøm, 2006:  

• Ungdom med psykiatriske lidelser i Nordland. Studien inkluderte 

129 ungdommer og fant at 60 % rapporterte forekomst av fysisk-, 

seksuelt misbruk eller omsorgssvikt i barndommen. 

Sammenlignet dette med nasjonalt register- 1.9%.  

• Konklusjon: Traumeforhold er betydelig underdiagnostisert i 

spesialisthelsetjenesten 

 

• Ormhaug, Jensen, Hukkelberg, Holt & Egeland (2012) TNPF 

• KATE (Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge – 

16 spørsmål). 47.2% ved screening av 511 pas ved BUP mot 

1.9% ved BUP Norge. Gjennomsnitt på 3 erfaringer. 

 



Programmets oppbygging 



 

Barneverntall 

• Over 53 000 barn (4,5 % av barnebefolkningen) fikk en eller 

annen form for hjelp fra barnevernet i 2013, og det er 2 % flere 

enn i 2012.  

• Ca. 9700 barn bodde i institusjon eller fosterhjem  

• antallet barn som får hjelp av barnevernet steget med ca. 7 % 

årlig i flere år 

• Økning i antall tvangsplasseringer siste år  

(SSB, BUFdir årsrapport 2013) 

 





«The brain is built more for war than for love» (Stan 

Tatkin, 2013) 

 

 

 

«Trauma happens in the body …-and is remembered 

by the body…- causes a shutdown of the social 

engagement system»  (Peter Levine, 2013) 



Hjernen formes av bruken 

•Use it or loose it! 

•Hjernen formes gjennom det tidlige samspillet med miljøet 

•Første leveår; 250 000 oppkoblinger (kontakt mellom 

nerveceller) i minuttet 

•”Windows of opportunities”, åpnes og lukkes i en genetisk 

styrt prosess  



The capacity to care, to share, to 

listen, value and be empathic 

develops from being cared for, 

shared with, listened to, valued 

and nurtured (Perry, 2007). 



Overlevelseshjernen 

 

 

 

 



Øvelse: Dissosiasjon 

– en på hver skulder 

A B C D 

Den 

traumeutsatte 

Hjelperen Delpersonlighet 

Fighter/Cowboy 

Delpersonlighet 

Sipperen 

SETTING: Roseann har vært innlagt på ungdomsklinikken en stund. 

Hun har stadig kontakt med mamma og pappa på SMS. 

De er skilt, og de er ikke enige om hva som er best for 

Roseann. Etter å ha fått en sms under kveldsmaten får 

Roseann et raserianfall der mat og tallerkener bli slengt i 

veggen. Senere på kvelden skal miljøterapeuten skal ha 

en samtale med Roseann for å få hennes versjon av det 

som skjedde under kveldsmaten.  

INSTRUKSJON: C og D stiller seg bak hver sin skulder på den 

traumatiserte og ”forstyrrer” samtalen ved å snakke høyt 

inn i hvert sitt øre. Den ene som den som opponerer mot 

alt, er mistenksom, og den andre som det sårede barnet 

som hungrer etter kontakt, medynk og forståelse, og aldri 

får nok. 
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