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«Life is not psychology, but music to be shared»
Colwyn Trevarthen



Program

Forankring for forandring 
(2 dager)

Traumebevisst 
praksis

Traumebevisst 
praksis

Traumebevisst praksis 
(2 dager)

Egen- og 
kollegaivaretakelse

Implementeringsstøtte





Speed - date



Tema for dagene

• Bli bedre kjent med hvordan traumebevist praksis kan se ut i deres 
arbeidshverdag

• Perspektiver på behandling hentet fra Nevrosekvensiell tenkning
• Forholdet mellom psykose og dissosiasjon
• Kort om Cams
• «Bergfløttmodellen»
• Lek og lekens betydning
• Sårbarhet og skam
• ...



”The central issue of philosophy and critical thought 
since the eighteenth century has always been, still is, 
and will, I hope, remain the question. What is the 
Reason that we use? What are its historical effects? What 
are its limits, and what are its dangers?”

Foucault



Å huske på traumene



Refleksjonsoppgave

Sett deg inn i situasjonen til læreren, tilsynsføreren, partneren og 
terapeuten.

Hva blir du opptatt av, når du fra hjelpernes posisjoner, skal 
prøve å forstå den unge mannens utrykk og behov?

Skriv ned stikkord for deg selv i refleksjonsboka





”Hjelperens blikk fokuserer innenfor gitte rammer, 
det er disse rammene som bestemmer hva som 
avdekkes og hva som forblir skjult”.

Wifstad





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.

Kulissenes regi: henspiller på det i situasjonen 
vi ikke har oppmerksomheten rettet mot, men 
som allikevel gjør situasjonen gjenkjennelig og 
identifiserbar. I det moderne samfunn er det i 
tiltakende grad kulissene som har regien.

Wifstad



En diskurs er en bestemt måte å tale om og forstå verden (eller 
et utsnitt av verden) på. Denne måten å forstå og snakke om 
verden på, påvirker så igjen hva som kan sies og ikke sies.

Jørgens & Philips 

”Discourses may be defined as ”sets of statements that construct 
objects and an array of subject positions”… these 
constructions, in turn, make available certain ways-of-seeing 
the world and certain ways-of-being in the world. Discourses 
offer subject positions, which, when taken up, have 
implications for subjectivity and experience”. 

C. Willig



”Hverdagsspråket forenkler, vitenskapsspråket 
entydiggjør, og det poetisk språket flertydiggjør”.

Paul Ricour



«Metaforene er innenfor poesiens språk det samme som metoden 
er innenfor vitenskapens språk, måter å se på…

Døde metaforer har mistet sin flertydighet, 
de er blitt begreper…»

Paul Ricour



Repetisjon ...

Forankring for forandring 
(2 dager)

Traumebevisst 
praksis

Traumebevisst 
praksis

Traumebevisst praksis (2 
dager)

Egen- og 
kollegaivaretakelse

Implementeringsstøtte



Forankring for forandring (2 dager)

«Jeg og vi er metoden»
• Jeg, vi og kulturen på Bergfløtt Behandlingssenter
• Anerkjennende intervju, videre utvikling fra det som fungerer...
• Kommunikasjonsstiler (Diversity Icebreaker)
• .....



Selvødeleggelse

Gert J.J. Biesta - Utdanningens vidunderlige risiko (2014)

Verdensødeleggelse

Voksen

Bergfløtt Behandlingssenter
”Middelground”

Ikke-voksen



Traumebevisst praksis (2 dager)





«Walk and talk»

• Hva sitter du igjen med etter disse samlingene?
• Er det noe du har endret på eller blitt mer opptatt av?

• Husk å del tiden



Vilje og intensjon Vane og oppmerksomhet



Education of  
attention

«inhabitants of our 
habits...»

Tim Ingold



• Levende ritualer  -
argumenter utstrakt i tid

• Hvilke ritualer og strukturer 
virker i hverdagen deres, hva 
liker og hva misliker du?

Makro- og mikroregulering... Habits..



Å styrke funksjon – ikke behandle symptom…



6 engelske R’er

• Relasjonell (trygg)
• Relevant
• Repetativt
• Belønnende
• Rytmisk
• Respektfull



Nivåer av regulering
Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, aksept, ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



NMT er en tilnærming som

• Tar hensyn til hva forskningen sier oss om hjernen generelt, og hvordan hjernen utvikler seg 
spesielt

• Tar hensyn til hva forskningen sier oss om hvordan hjernen utvikler seg når barn utsettes for 
komplekse traumer eller deprivasjon.

• Tar hensyn til hvilke terapeutiske tilnærminger som virker, og når, for barn/unge som er utsatt for 
overgrep og neglekt.

• Det er en overordnet/overgripende utviklingsmessig og relasjonell tilnærming som tar inn over seg 
kunnskap om hjernen, traumer og neglekt for å identifisere sårbare områder, og dermed målrette
tilnærmingen

All rights reserved © 2006-2014 Bruce D. Perry and The Child Trauma Academy



Semistrukturert, kvanitativ kartleggingsprosess: 
NMT
• Utviklingshistorie

• Genetikk
• Epigenetisk
• Krenkende/negative erfaringer

• Utviklingsmessig timing
• Karakter, alvorlighet, mønster

• Relasjonell helse
• Utviklingsmessig timing

• Tilknytning
• Støtte i familie
• Støtte i lokalsamfunn

• Fungering i nåtid
• Individuell – CNS

• Hjernestamme
• Lillehjerne / Cerebellum
• Limbiske system
• Korteks / Frontal Korteks

• Relasjonell
• Familie
• Jevnaldrende
• Skole
• Lokalsamfunn



Neocortex

Limbic

Diencephalon

Brainstem

Abstract thought

Concrete Thought

Affiliation

"Attachment"

Sexual Behavior

Emotional Reactivity

"Arousal"

Appetite/Satiety

Blood Pressure

Heart Rate

Body Temperature

Sleep

Motor Regulation

All rights reserved © 2006-2011 Bruce D. Perry and The ChildTrauma Academy 





17,5 år gammel gutt





Funksjonelt hjernekart
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CORTICAL MODULATION

Cortex

Limbic

All rights reserved © 2006-2011 Bruce D. Perry and The ChildTrauma Academy 



NMT

• Valg og timing av terapeutisk aktivitet vil avhengige av resultat av målingen.

• Vanligvis best å starte med enkle rytmiske og repetitive aktiviteter for å få hjernestammens neurale 
system til å bli bedre organisert og regulert.

• Når hjernestammen er mer regulert kan en sette inn aktiviteter som retter seg mot høyere og mer 
komplekse deler av hjernen.

• Etter hvert vil mer konvensjonelle individaulterapier være mulig å bruke / gi resultater. For eksempel 
Traumefokusert Kognitiv atferdsterapi.

All rights reserved © 2006-2014 Bruce D. Perry and The Child Trauma Academy



Tilstandsavhengig fungering
Tidsopplevelse Langt frem Dager/ timer Timer, minutter Minutter, 

sekunder
Uten tids-
opplevelse

Hjerneområder Tenkehjerne Tenkehjerne/
følelseshjerne

Følelseshjerne Mellomhjerne/
sansehjerne

Sansehjerne/ 
autonome 
nervesystem

Tanke Abstrakt Konkret Emosjonell Reaktiv Refleks

Tilstand Rolig Oppmerksom Alarm Frykt Sterk frykt

(Fritt etter Perry B. 2011)
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Fleksnes - forståelse og omsorg?



Tre gode ting

1. Skriv ned tre gode ting 
som har skjedd deg i det 
siste

2. Hva er det ved deg som 
gjorde at det ble som det 
ble?



Brukerstemme psykose, dissosiasjon



• Large body of evidence indicating that exposure to life adversities  in childhood 
increases the risk for psychosis

• People are at particularly elevated risk for psychosis if they have experienced multiple 
life adversities

• Up to a third of cases of psychosis could be attributable to the impact of childhood life 
adversities 

@c_tru_research



Cohort/sample name Study

ACE Whitfield et al, 2005

Anda et al, 2006

AESOP Fisher et al, 2009

Fisher et al, 2010
ALSPAC Schreier et al, 2009

EDSP Spauwen et al, 2006

E-Risk Arseneault et al, 2010

GROUP Heins et al, 2011

NCS Shevlin et al, 2007a, b

Shevlin et al, 2007c
Shevlin et al, 2008

NCSR Shevlin et al, 2010

NEMESIS Janssen et al, 2004

YHCD Lataster et al, 2006

Dose-response effects: the observation 
of an increased risk of psychosis at 
increasing levels of exposure to trauma

E.g. Shevlin et al. 2007; People exposed 
to 1 type of childhood trauma (e.g. 
sexual abuse) were 2.5 times more likely
to have experienced psychosis

People exposed to 5 types of childhood 
trauma (e.g. sexual abuse, physical 
abuse, neglect) were 53 times more likely 
to have experienced psychosis



How common are adverse childhood experiences in psychosis?

In a sample of 324 participants with lifetime 
(self-reported) diagnosis of psychosis…  

• 92.9% reported at least 1 adverse childhood event
• 78.8% reported multiple (at least 2) events
• 40.1% reported four or more adversities

In the majority of participants: 

• Events were of interpersonal nature (91.8%)
• Involved a relative, friend or significant other (82.4%) 
• Had prolonged nature i.e. involved more than one 

exposure to the same adversity (68.2%)

7 %

14 %

79 %
93%

no trauma
single exposure multiple exposures



@c_tru_research

• Independent replications of the childhood adversity and psychosis relationship (e.g. 
Matheson et al., 2013)

• The link between trauma and psychosis equally applies to exposures in adulthood (e.g. 
Beards et al., 2013)

• Trauma exposure is linked to greater symptom severity in people with psychosis, 
particularly in the case of positive symptoms (Bailey et al., 2018)

• Phenomenological evidence indicating that content and characteristics of psychotic 
symptoms are influenced by trauma exposure (e.g. Cox, Longden, Morrison & Varese, 
under review)

Further notable findings 



Childhood adversities in the At Risk Mental States



Emerging findings from ARMS studies

• The majority of ARMS individuals report life 
adversities in childhood  (range  from 
54%-90%)

• ARMS individual report higher levels of 
trauma exposure than controls, in 
particular emotional abuse, physical abuse 
and bullying (Peh et al., 2019)

• Trauma exposure is associated with greater 
symptom severity and poorer functioning 
in ARMS

• Associations with heightened transition to 
psychosis as yet unclear 

ARMS Controls 

Any trauma 54.0% 17.4%

Emotional abuse 62.5% 27.1%

Emotional neglect 76.4% 33.3%

Physical abuse 24.3% 8.3%

Physical neglect 47.2% 20.8%

Sexual abuse 29.9% 10.4%

EU-GEI High Risk study  
(Kraan et al., 2018 Schizophrenia Bulletin)



Dissosiasjon og traumer

• «Moderne traumebehandling innebærer å kunne roe og 
regulere nervesystemet, trene på å være til stede her og nå, 
arbeide med å integrere de følelsene som aldri ble anerkjent 
eller tålt, samt arbeide med den overlevelsesstrategien 
pasienten har utviklet»

• Anstorp & Benum, 2014



Dissosiasjon, Silberg, 2009 (Affect Avoidance
Theory)
• Automatisk aktivering av unngåelsesresponser; tanker, 

persepsjon, identitet, atferd og affekt.

• Betinget unngåelse når traumatiske minner ”truer med å bli 
husket”

• Remember ”not to remember”



Dissosiasjon

• Hjernen lærer å ”ikke føle”. Emosjoner blir stimuli for unngåelse, 
heller enn for prosessering og integrasjon

• Disintegrasjon, fragmentering og rigide dikotomier blir regelen







Symptomer på dissosiasjon
• Fluktuerende atferd, og/eller ferdigheter
• Transer, oppmerksomhetsbortfall
• Suicidalitet, selvskading
• Tristhet
• Flashbacks, mareritt, fobier
• Fantasivenner
• Benekting av atferd
• Fysiologiske plager
• Promiskuøs atferd
• Antisosial og aggressiv atferd



Konkrete symptomer
• Utagering, 
• ”innagering”, isolasjon, tilbaketrekning, depresjon
• Skvettenhet, ”hyperaktivering”, engstelse
• Oppmerksomhetsbortfall
• Konsentrasjonsvansker, uro
• Raseriutbrudd
• Lærevansker
• Sosiale vansker
• Rigiditet
• Emosjonell ustabilitet, hurtige ”skifter”



Symptomer, forts.

• Usikkerhet om pålitelighet og predikerbarhet om ulike forhold i 
verden

• Problemer med grenser
• Manglende tillit og mistenksomhet
• Sosial isolasjon
• Mellomenneskelige problemer
• Vansker med å tolke menneskers emosjonelle tilstand
• Vansker med perspektivtaking 
• Vansker med å se andre som allierte parter



• Educate
• Desirability of improvement
• Understand the hidden conflicts
• Claim as own affects of shame, fear, sexuality, anger
• Assess and identify triggers preceding dissociative episodes
• Try something new
• Every part shares responsibility



Nijenhuis, van der Hart, Fischer…





Vi reagerer instinktivt ved fare 

Da sloss vi Eller løper Eller stivner

Eller overgir oss Eller skriker på hjelp

(Ogden, Fisher 2015)





• Hvordan ser Bergfløttmodellen ut?
• Tenk feks. sekvensielt i forhold til inntak, behandling, avslutting, og videre 

oppfølging.
• Hvilke verdier/holdninger, modeller, teorier og tiltak og lignende benyttes i de 

ulike fasene i behandlingshverdagen?
• «Modellen» lever i en kultur, i rytmer/gjentakelser/møter/strukturer/være og 

gjøremåter...

• Eller benytt andre refleksjonsrammer?

• Forbered presentasjon av deres modell 
• Besøksrunde i de andre gruppene, 2 sitter igjen for å presentere

«Bergfløttmodellen»



Innspill til en hverdag som ikke alltid går opp ...



The Power of vulnerability (Brenè Brown)



Mennesker som lever ”helhjertede liv”:

• Vilje og evne til å ”tåle sin sårbarhet” (Embrace vulnerability)

• En tro på egen verdi (worthy of love and belonging)

• Forståelse av betydningen av tilhørighet (connectedness)

• Gjøre seg synlig for andre

(Brenè Brown, 2012)



Egenomsorg –
å være integrert

(Siegel)



Hjemmearbeid

• Gjør øvelsen «tre gode ting» daglig over en periode på to uker!
• Noter på mobil eller i refleksjonsboka
• Skriv et refleksjonsnotat etter en mnd – ta med til neste 

samling, 13 november.



Hva er du blitt opptatt av etter disse dagene?



Avslutning


