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Repetisjon
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Læringsmål
• Kjenne til ulike nivåer av regulering
• Kjenne til noen prinsipper for regulering og noen
reguleringsteknikker
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Ulike nivåer av regulering

Top-down

Regulering ved hjelp av tanker og refleksjon

Relasjonell

Regulering i samspill

Bottom-up /
sansemotorisk

Regulering gjennom å bruke kroppen eller sansene

4

Hvor i toleransevinduet er pasienten – hva ser vi etter?
Tenkning: Hemmede tankeprosesser, lite refleksjon
Følelser: Panikk, intenst sinne
Atferd: Impulsiv, skjelven, snakker som en foss,
hyperaktiv, utagerende
Kroppslig: Muskeltonus, forstørrede pupiller, rask pust
Kunne tenke og føle samtidig, være engasjert i
relasjoner, kunne ta inn ny kunnskap, være utforskende,
tilgjengelig i samtale
Tenkning: Hemmede tankeprosesser, lite refleksjon
Følelser: Nummen, avflatet, tom
Atferd: Trett, utmattet, slapp, sløv, passiv, gjesper
Kroppslig: Sammensunket, kraftløs
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Top-down regulering

Når pasienten er innenfor
toleransevinduet og kan tenke og føle
samtidig
• Psykoedukasjon
• Veiledning
• Refleksjon
• Kognitive verktøy
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Relasjonell regulering - samregulering
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Samdysregulering

8

Relasjonell regulering: selvregulering som forutsetning
Arbeid med mennesker som har opplevd
vanskelige hendelser kan være krevende
• Affekt smitter
• Nåværende stress / gamle traumer og
påkjenninger kan bli trigget
Være bevisst på egne reaksjoner: Hvordan
kan jeg komme meg inn i mitt
toleransevindu?
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Bottom-up / sansemotorisk regulering
• Pust
• Bruke musklene
• Sansene
•
•
•
•
•
•

Berøring
Syn
Lukt
Smak
Hørsel
Balanse- og stillingssansen
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Prinsipper i bottom-up regulering

• Fokusere / ankre oppmerksomheten
her og nå
• Pasientens egenerfaringer: Hva roer
meg, hva vekker meg?
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Samregulering og sansemotorisk regulering

I samregulering tyr vi ofte instinktivt til
sansemotoriske stimuli
Bevisst bruk av
• Pust
• Fysisk kontakt
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Ytre regulering støtter og utvikler indre regulering

Ytre
regulering
Indre
regulering

Behandling
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Reguleringsteknikker
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