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Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)

Dag Ø. Nordanger, 2012

� Invadering-symptomer
Gjenopplevelser/flashbacks, påtrengende minner, 
bilder og tanker, mareritt

� Unngåelse-symptomer
Unngåelse av påminnere, emosjonell nummenhet/ 
avflating, isolasjon

� Aktivering-symptomer
Vaktsomhet/responsberedskap, anspenthet, hodepine, 
søvnvansker, irritabilitet, konsentrasjonsvansker



Erkjennelse nr. 1

PTSD diagnosen passer best for reaksjoner på enkeltstående 
traumatiske hendelser som ulykker og katastrofer (enkle traumer), 
men etter slike traumer går symptomene for de fleste over



Erkjennelse nr. 2

Gjentatte, vedvarende traumer, som skjer tidlig i livet i omsorgsmiljøet, 
som vold, seksuelle overgrep eller grov neglekt (komplekse traumer), 
gir dårligere prognose. Men da er følgene mye mer enn PTSD. 

Ofte har ikke disse barna PTSD. Men for hvert ekstra PTSD symptom 
de har øker sjansen for en annen lidelse med 74 %! (Griffin et al, 2011



Erkjennelse nr. 3

Slike belastninger er vanligere enn man trodde. Vi 
har å gjøre med et folkehelseproblem.

Mossige & Stefansen, NOVA, 2007

Type belastning Prosent

Grovt seksuelt misbruk 11

Slått mer enn to ganger av mor eller far 9

Grov vold fra minst én forelder 8

Minst ett tilfelle av grov vold mellom foreldre 5,5



Erkjennelse nr. 4

� Nyere utviklingspsykologi har erkjent at det tidlige 
samspillets aller viktigste funksjon er reguleringsstøtte

- Dvs. å regulere barnets fysiske tilstand, følelser og atferd    
(og å være sensitiv til deres egen naturlige regulering)

� Denne nye kunnskapen har vært kjærkommen for 
traumefeltet, som har trengt en bedre forståelsesramme 
for de komplekst traumatiserte barna 

� Når barnet traumatiseres og settes i intens affekt, og ikke 
får hjelp til regulere affekten ned, vil dette gi seg utslag 
nettopp som svikt i evnen til affektregulering

Dag Ø. Nordanger, 2012





«Oppstramming» av traumebegrepet

� Ikke alt skadelig er traumer. Traumer skader på en helt 
bestemt måte, og kan kalles traumer fordi de utløser en 
sterk overlevelsesreaksjon i nervesystemet vårt, nærmere 
bestemt i stress-respons systemet

� Komplekse traumer handler om gjentatte eller vedvarende 
overlevelsesreaksjoner av denne typen, kombinert med en 
omsorgsituasjon med mangelfull reguleringsstøtte

� For å forstå komplekst traumatisert barn trenger vi derfor å 
skjønne hva traumatisk stress gjør med nervesystemet 
vårt, pluss hva manglende reguleringsstøtte gjør med det

Dag Ø. Nordanger, 2012 Dag Ø. Nordanger, 2012



Nevrobiologiske effekter av 
traumatisering



Ha i bakhodet hvordan hjernen utvikler seg

“Use it, or lose it!”

� Hjernen er “bruksavhengig” (Bruce Perry)

� “What fires together, wires together” (Hebb’s lov)

� Formes først og fremst gjennom samspill med 
andre, og aller mest i de tidlige leveårene

Dag Ø. Nordanger, 2012



Ha også i bakhodet hjernens 3 “lag”

Overlevelseshjernen
(Hjernestammen)

Emosjonshjernen
(Det limbiske system)

Logikkhjernen
(Cortex)

Dag Ø. Nordanger, 2012



Prefrontal cortex
(Ressonering)

Amygdala
(Alarmsentral)

Hippocampus
(Læring og hukommelse)

Binyrene
(Kjemisk fabrikk)

Strukturer i 
nervesystemet 
som påvirkes 
av traumer

Dag Ø. Nordanger, 2012
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Prefrontal cortex

Amygdala
Hippocampus

Trussel!

Utskillelse av adrenalin m.m.

”Fight, flight og freeze” 

Binyrene Utskillelse av kortisol

HPA-aksen

Stressrespons 
systemet

Hallo, jeg sitter jo her på et 
foredrag på RVTS Sør sin 

konferanse! 
Det var visst bare et litt sykt 

pedagogisk virkemiddel!
Falsk alarm!

Erfaringer fra tidligere i 
livet tilsier at slanger ikke 

utgjør noen trussel så 
lenge de er på et bilde! 

Dag Ø. Nordanger, 2012



Prefrontal cortex

Amygdala

HippocampusTrussel!

Binyrene

HPA-aksen

PTSD – symptomer 
etter Type I traumer
� Normalfenomen –

naturlig sensitivisering

� Beredskap/årvåkenhet -
generalisering

� Invaderende minner

� Unngåelse av påminnere

� Høyt aktiveringsnivå

� Evolusjonsutviklet 
overlevelsesfunksjon

Utskillelse av adrenalin

”Fight, flight or freeze”
Utskillelse av kortisol

Dag Ø. Nordanger, 2012



Prefrontal cortex

Amygdala

HippocampusTrussel!

Binyrene

HPA-aksen

Kronisk PTSD
� Høyt beredskapsnivå

� Generalisering

� Gjenopplevelser

+

� Redusert hippocampus og 
svekkede forbindelser til  
prefrontal cortex

=
� Mister tankekraften til å 

regulere ned reaksjoner

� Vansker med å lære at det 
ikke farlig lenger

� Ytterligere forsterket av 
unngåelse av påminnere

Utskillelse av adrenalin

”Fight, flight or freeze”
Utskillelse av kortisol

Oxytocin

Dag Ø. Nordanger, 2012



Nevrobiologiske effekter av 
reguleringsstøtte





«Human connections form neural connections »

250 000 oppkoplinger i timen!



Prefrontal cortex

Amygdala

Hippocampus

Binyrene

HPA-aksen

Det tidlige samspillet 
bidrar til å forme de 
samme strukturene

Utskillelse av adrenalin

”Fight, flight or freeze”

� Vi ER på en måte barnets 
prefrontale cortex og 
hippocampus

� Smører affektregulerings-
forbindelsene

� Gode kroppslige 
erfaringer, koplet til språk 
– integrering

� Først med hjelp, så blir 
de egne ferdigheter

� Gir kognitiv kontroll

� Lagrer minner om andre 

personer som gode 

Dag Ø. Nordanger, 2012



Når reguleringsstøtten ikke er der





Traumatisk stress

+
Manglende reguleringsstøtte 



Prefrontal cortex

Amygdala

Hippocampus

Binyrene

HPA-aksen

� Den som skal gi trygghet og 
lære barnet å regulere affekt, 
er i stedet en trussel 

Dobbel negativ effekt

� Overstimulert stressrespons 
system, pluss underutviklet  
reguleringssystem 

� Går ekstremt lett i «fight eller 
flight» modus, og klarer ikke 
roe seg ned 

� Eller i «freeze» modus – pga. 
lært hjelpeløshet

� Representasjoner av  andre 
mennesker som farlige

� Vansker med å lære av nye 
erfaringer 

� States become traits (Perry)

Utskillelse av kortisol

Utskillelse av adrenalin

”Fight, flight or freeze”

Vold og overgrep i nære relasjoner

Dag Ø. Nordanger, 2012



En foreløpig oppsummering

� Ikke ”Læringshjernen” som utvikles hos disse barna 
(utforskning, nysgjerrighet), men ”Overlevelseshjernen”
(beskyttelse, vaktsomhet)

� PTSD for «fattig», man ser svikt i de samme funksjonen 
som et godt tidlig samspill normalt sett skal fremme

� Og siden regulering er det tidlige samspillets kanskje 
viktigste funksjon, er det særlig der man ser utslagene

“The most significant consequence of early relational 
trauma is the loss of the ability to regulate the intensity 
and duration of affects” (Alan Schore)

Dag Ø. Nordanger, 2012



Trussel!

Hyper-arousal / fight-flight

� Små barn:  Gråt  er vanligste fight/flight 
responsen

Nevrobiologi:

� Forhøyet adrenalin og kortisol

� Forhøyet hjerterate og puls

Hypo-arousal / freeze / dissosiasjon

� Den som skal redde en er den samme 
som utgjør faren – lært hjelpeløshet

� Dissosiasjon eneste løsning

Nevrobiologi

� Forhøyet adrenalin og kortisol

Men

� Redusert hjerterate og puls

Når fight/flight er 
mulig / funksjonelt

Når fight/flight er 
umulig/ ufunksjonelt

Dag Ø. Nordanger, 2012



Sympatisk aktivering
Hyperaktivering

Parasympatisk aktiv. 
Hypoaktivering

A
K
T
I
V
E
R
I
N
G

Fight/flight modus: Angst, aggresjon, 
utagering, impulsivitet, tankekjør, m.m. 

Freeze modus: Nedstemthet, tomhet, 
dissosiasjon, fjernhet, m.m.

TOLERANSEVINDUET
Den optimale aktiveringssonen

Toleransevinduet, et nyttig verktøy



Utfordringer for forebygging, 

kartlegging og behandling



Forebygging 

� Det er avgjørende å oppdage vold og overgrep tidlig!

� I følge Nordlandsundersøkelsen gjør vi ikke det: 

Fysisk mishandling var oppgitt som tema i kontakten for kun 

0,4 % av klientene som hadde vært i BUP systemet i en gitt 

periode, mens hele 33, 9 % senere oppgav at de hadde vært 

utsatt for dette i oppveksten (Bjørn Reigstad’s studie)

� Mer hjemmebesøk? Det er få tiltak som har sterkere 
evidensgrunnlag mht. å redusere vold og overgrep, 
og sikre psykisk helse på lang sikt (Olds og kollegers forskning)

Dag Ø. Nordanger, 2012



Kartlegging

Affektreguleringsvansker er en del av mange diagnoser, 
derfor får overgrepsutsatt barn mange diagnoser 

� Ulike angstdiagnoser, atferdsforstyrrelser og ADHD kan være 
vel så vanlige diagnoser som PTSD

� Halvparten av barn utsatt for seksuelle overgrep oppfyller 

kriteriene for ADHD  (vanligste diagnose i den gruppen)

Og når de blir voksne …

� Voksne som har opplevd fire eller flere typer barndomstraumer i 
USA har i snitt 6 psykiatriske diagnoser!  

� Kvinner med alvorlige psykiske vansker (inkl. psykoser og 
personlighetsforstyrrelser): 65 % seksuelt misbrukt

Dag Ø. Nordanger, 2012



Komorbiditetsproblemet!

� Hva skjer dersom vi kun fokuserer på enkeltdiagnoser, 
og ikke skjønner at de er ulike sider ved samme sak?

� Diagnoser har i seg ulik årsakstenkning: Opposisjonell 
atferdsforstyrrelse = grensesetting? Asberger = medfødt?  

> Vi kan bli blinde for pågående traumer

� Ulik årsaksforståelse innebærer gjerne ulik behandling: 
OAF = adferdsmodifikasjon? ADHD = medisinering? 

> Vi risikerer å ikke møtet barnet der det er

Dag Ø. Nordanger, 2012







� Kan dels skyldes mangel på kunnskap om bredden i det 
symptombildet slike traumer gir. Ser vi etter PTSD?

� Vi mangler instrumenter og verktøy som er laget for å 
fange opp symptomer på komplekse traumer

� Burde vi fått en egen diagnose for disse barna? Hadde 
det gjort verden enklere!?

� Forenklet utviklingen av kartleggingsverktøy

� Satt fart i utviklingen av tiltak og behandlingsformer

Ja, hvorfor i all verden?

Dag Ø. Nordanger, 2012



Skal vi kun være åpne for at de komplekst traumatiserte 
barna kan få alle slags problemer og diagnoser?            
…. Eller er det et mønster på tvers av diagnosene ?

Like endringer i stressrespons- og reguleringssystemer 
hos ofre for vold, overgrep og andre krenkelser;             
…. Betyr vel også fellesnevnere i symptomer og atferd?  

”Complex trauma taskforce” i USA mener definitivt JA!   
…. De foreslår ”Developmental Trauma Disorder”

Det er et sentralt spørsmål i dag!

Dag Ø. Nordanger, 2012



A) Regulering av affekt og kroppslige tilstander
� Kommer fort i intens affekt, og klarer ikke å roe seg ned 

� Er hypersensitiv for følelsesladde stimuli, og for lyder og berøring 

� Mangler kontakt med, og språk for, følelser og kroppslige tilstander
� Har forsinket motorisk utvikling, spise og fordøyelsesvansker

B) Regulering av oppmerksomhet og adferd 

� Årvåkenhet i forhold til mulige trusler, mistillit til andre 
� Dårlig evne til å beskytte seg selv, risikoatferd 

� Dårlige strategier for å trøste seg selv, for eksempel selvskading 

C) Sosio-emosjonell regulering

� Opplever seg verdiløs og skammer seg over seg selv

� Er overopptatt av å bli tatt vare på, og i beredskap for å bli avvist

� Tar kontakt med andre på måter som er for fysiske eller seksualiserte
� Er i opposisjon, og har problemer med å ta andres perspektiv

Developmental Trauma Disorder 
(foreslått inkludert i DSM -V)



Behandling

� Trigger ikke omsorgsinstinkt

� Speiling - sårbare for nye overgrep

� Alle vil trenge hjelp til å se «bak» 
barnets direkte atferd



Støtte og behandling må skje i faser

«Det nytter ikke å tilby behandling som taler til logikkhjernen når 
feilutviklingen ligger i overlevelseshjernen» (Bruce Perry).

Det betyr at terapeutisk tilnærminger som innebærer å snakke om 
traumatiske hendelser ikke er aktuelt med det første, fordi;  

� Spesialisert behandling/terapi er uansett ikke å anbefale før 
barnet er trygt - Prioritet 1

� Barnet må få en relasjon til minst én utviklingsstøttende voksen 
som virkelig bryr seg  - Prioritet 2

� Barnet må først stabiliseres, kunne regulere følelsene sine, 
ellers blir det ”stimulus overload” - Prioritet 3

Dag Ø. Nordanger, 2012



� Har blitt nærmest en ny «definisjon» av traumearbeid, 
hvor målsettingene omtales i termer av; 

� Klare å regulere seg til å ikke forsvinne ut av toleransevinduet

� Klare å regulere seg tilbake i toleransevinduet ved hyper- eller 

hypoaktivering

� Ikke minst: Utvide toleransevinduet (ofte svært smalt vindu)

� Innebærer integrering av sansninger, affekter og språk, 
samt økt evne til tilstedeværelse (mindfulness)

� Mange veier dit; Jfr. «Protocols across the spectrum»

Stabilisering / affektreguleringsarbeid

Dag Ø. Nordanger, 2012



� Omsorgspersonene (ofte fosterforeldre), miljøterapeuter, lærere, og 

andre tett rundt barnet er de som kan utgjøre størst forskjell

� Alle hjelpere, og barnet, må dele den «nevrobiologiske» forståelsen 

og ideen med toleransevinduet;

Først: Psykoedukasjon

«Det har vært utrygt å være deg og du har måttet passe på 

deg selv mye, og da har hjernen din blitt kjempegod på søke 

etter farer, den har en veldig følsom alarm. Når alarmen går 

setter den alt inn på å beskytte deg, og lager en avstand til 

andre mennesker. Men nå er du trygg, og da kan du begynne 

å øve på å skru av alarmen, og trene opp noen nye tanker…» 

Dag Ø. Nordanger, 2012



Sympatisk aktivering
Hyperaktivering

Parasympatisk aktiv. 
Hypoaktivering
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Fight/flight modus: Angst, aggresjon, 
utagering, impulsivitet, tankekjør, m.m. 

Freeze modus: Nedstemthet, tomhet, 
dissosiasjon, fjernhet, m.m.

TOLERANSEVINDUET
Den optimale aktiveringssonen

Bruke toleransevinduet



Dernest; øve i relasjonen til barnet på;

Selv- og følelsesregulering

� Regulere barnets følelser med 
egne, være rolig, stemmebruk 

� Være modell for gode strategier 
for å roe ned

� Relasjon og nærhet, fremfor 
korreksjon!

� Trene på alternative strategier når 
triggere inntreffer 

� Øve på toleranse; Lekeslossing –
«trygt sted» - avspenning

� Påpeke og kreditere unntak!

Kropps- og følelsesbevissthet

� Gode kroppslige og taktile 
erfaringer; Massasje, sand, vann

� Øve på å benevne og finne ord 
for følelser og taktile erfaringer

� Påpeke følelser fremfor atferd: 
”Nå ser jeg at du er sint”

� Også beskrive og påpeke egne 
følelser (som man tar ansvar for) 

� Identifisere affektutløsere, 
bevisstgjøre på deres forvarsler

Dag Ø. Nordanger, 2012
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TOLERANSEVINDUET
Den optimale aktiveringssonen

Justere til hvor barnet er i toleransevinduet
Ved hyperaktivering

Være rolig og trygg, dempet stemmebruk. Tenke spenningsreduksjon, 
med fokus på pusterytme og kroppsbevissthet; «Hva kjenner du i 
kroppen nå?». Også spørre; ”Hvor er du i toleransevinduet nå?”

Ved hypoaktivering
Være mer fremoverlent, ankre barnet i her og nå situasjonen gjennom 
blikk-kontakt og mild fysisk berøring; «Er du med meg?». Snakke om 

noe hyggelig og noe konkret. Også her fokus på kroppen
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TAKK!


