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Læringsmål
• Forstå sammenhengen mellom potensielt traumatiserende
hendelser og psykiske traumereaksjoner
• Forstå hva som skjer i hjernen og kroppen under opplevd
livsfare
• Forstå sammenhengen mellom traumer og komplekse
traumer
• Vite hva dissosiasjon er og kjenne til sentrale diskusjoner i
tilknytning til dissosiasjonsbegrepet
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Traumebegrepet – hva er et traume?
• Overveldende
hendelse
• Mangel på integrasjon
• Senvirkninger
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Potensielt traumatiserende hendelser

Overveldende vonde opplevelser som
man ikke klarer å komme seg unna, og
som utgjør en trussel mot liv eller fysisk
og psykisk integritet hos en selv eller
andre
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Overveldende / potensielt traumatiserende hendelser (Terr -91)
Type 1

Tilfeldige

Menneskeskapte

-

Trafikkulykke
Yrkesrelaterte traumer
(politi, brannmann)
Industriulykker
Kortvarige
naturkatastrofer

-

Vedvarende
naturkatastrofer
(oversvømmelse el.)
Teknologiske
katastrofer (giftutslipp)

-

Enkelthendelse
Akutt livstrussel
Uventet

-

Type 2

-

Gjentatt
Vedvarende
Uforutsigbar utvikling

-

-

-

Kriminalitet, overfall,
fysisk vold
Seksuelle eller fysiske
fornærmelser
Bevæpnet ran

Seksuelt/fysisk
misbruk av barn
Familievold
Alvorlig omsorgssvikt
Krig, tortur
Kidnapping, fengsling
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Utviklingstraumer

Hva har barnet opplevd, og hva
har det ikke opplevd?
• Potensielt traumatiserende hendelse
• Neglekt og omsorgssvikt
• Adverse Childhood Experiences (ACE)
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Den tredelte hjernen
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Hva skjer i hjernen under opplevd fare?
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Livsfare registreres, hva skjer da?
Frontallappene
Hemmes for å sikre
instinktiv respons

FARE!

Amygdala
Røykdetektoren
setter i gang det
autonome
nervesystemet
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Polyvagalteorien

(Porges)

Søke sosial
støtte

Det ventrale vagussystemet

Mobilisere /
kamp eller flukt

Det sympatiske
nervesystemet

Utkobling

Det dorsale vagussystemet
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Mobilisering / kamp eller flukt
Hjerte- og pustefrekvens øker
Blodtrykket øker
Økt muskeltonus
Fokusert oppmerksomhet,
pupillene utvides
Fordøyelsen hemmes og
seksuell funksjon reduseres
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Utkobling / frys / kollaps
Hjerte- og pustefrekvens reduseres

Redusert muskeltonus
Redusert blodgjennomstrømming
Numming / bedøvelse
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Toleransevinduet

Tenke, reflektere
og føle samtidig
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Traumebegrepet – hva er et traume?

• Overveldende hendelse
• Mangel på integrasjon
• Senvirkninger
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Tenk tilbake på forrige gang du var på kino…

Hva så du?
Hvem var du sammen med?
Hva gjorde dere før og etter?
Hvordan så det ut der?
Hvilke følelser ble vekket i deg under
filmen?
Photo by Matt Briney on Unsplash
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Mangel på integrasjon

Minnene lagres
som fragmenterte
sensoriske og
emosjonelle spor
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Fragmenterte minner og triggere
• Påtrengende følelser
• Fryktfylte eller skamproduserende
tanker
• Påtrengende bilder, drømmer,
mareritt, flashbacks
• Impulser
• Stemmer eller lyder i hodet, tap av
hørsel eller syn
• Somatiske inntrykk: svimmelhet,
smerte, tunghet, kribling, nummenhet
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Aktivering i hjernen under et flashback

van der Kolk et al. (2014)

18

6

05.01.2022

Traumebegrepet – hva er et traume?

• Overveldende hendelse
• Mangel på integrasjon
• Senvirkninger

19

Krisereaksjoner med ulike utfall
Følelsesmessige reaksjoner
Tankemessige reaksjoner
Kroppslige reaksjoner
Reaksjoner i relasjon til andre

Potensielt
traumatisk
hendelse

Opplevd sosial støtte
Opplevd trygghet
Opplevd forutsigbarhet
Opplevd kontroll

Manglende støtte
Opplevd utrygghet
Manglende kontroll
Sårbarhetsfaktorer

NATURLIG HELING

LANGVARIG REAKSJON /
TRAUMELIDELSE
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Hva påvirker reaksjonen?

Før hendelsen:

•Risikofaktorer: genetikk og biologi
•Tidligere traumer
•Tilknytningshistorie
•Oppvekstsvilkår
•Psykisk helse
•Personlighet
•Livssituasjon

Potensielt
traumatisk
hendelse

Kvaliteter ved hendelsen:

•Omfanget, grad av fare
•Konsekvenser (skade, dødsfall)
•Hvor brått den inntreffer
•Hvor raskt den utvikler seg
•Varighet
•Forberedelse av personen og
samfunnet
•Menneskeskapt eller ikke
•Trussel mot integritet

Etter hendelsen:

•Opplevd omsorg og støtte fra nære
•Samfunnets reaksjon
•Bearbeidingen hos den rammede
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Senvirkninger
Enkle traumer (Type 1)

Komplekse traumer (Type 2)

Gjenopplevelse

I tillegg:

Unngåelse

Problemer med følelsesmessig regulering

Forstyrret aktivering (pga vedvarende
opplevelse av fare)

Relasjonelle vansker
Negativt selvbilde
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Dissosiasjon
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Dissosiasjon
”Dissociation is a disruption of and /
or discontinuity in the normal,
subjective integration of one or
more aspects of psychological
functioning, including, but not limited
to - memory, identity,
consciousness, perception and
motor control”
(Spiegel, 2011)
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Strukturell dissosiasjonsteori (Nijenhuis, van der Hart, Steele, Boon)
Primær

ANP

Tertiær

Sekundær

ANP

ANP

(apparently
normal part)

EP2
EP
(emotional
part)

EP4

EP1
EP2

EP1
EP3

ANP2

EP3
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Kontinuumsforståelse av dissosiasjon
Normalitet
•
•
•
•

Bli så oppslukt av en film at en
ikke følger med på det som skjer
rundt en
Merke at en ikke har hørt hva
som har blitt sagt i en samtale
Sitte og stirre ut i luften uten å
tenke noe og uten å merke at
tiden går
Oppleve at en dagdrøm eller
fantasi blir så levende at det føles
som det virkelig har hendt

Bernstein & Putnam

Patologi
•
•
•
•
•
•
•

Befinne seg på et sted uten å vite hvordan en
har kommet dit
Oppdage ting blant sine eiendeler som en
ikke kan huske å ha kjøpt
Stå ved siden av seg selv, se seg selv gjøre
ting som om en ser på en annen person
Ikke kjenner igjen venner eller familie
Oppleve at verden rundt en kjennes uvirkelig
Føle at kroppen ikke tilhører en selv
Oppdage at en i en situasjon oppfører seg så
annerledes enn i en annen situasjon at det
nesten er som en skulle være to forskjellige
personer
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• Unngå overordnet bruk av begrepet
«dissosiasjon» – være presis og
beskriv hva du snakker om
• Vær forsiktig med å slutte fra at
pasienter har
dissosiasjonssymptomer til at de må
ha opplevd traumatiske hendelser

Photo by Sam 🐷 on Unsplash
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