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Skade skjedd i relasjon helbredes i relasjon

                        Om forfatteren 
• Ina Søviknes er utdannet psykolog  og spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Hennes 
fordypningsfelt omhandler komplekse traumer. Hennes erfaring er allsidig fra både 
privat og offentlig sektor. Hun har arbeidet med ungdom og voksne, individuelt og i 

grupper. I de senere år har hun i hovedsak jobbet med kompetansehevning 
i form av konsultasjon, veiledning og undervisning. Søviknes arbeider i dag 

som internpsykolog ved Skjoldvegen Barnevernsenter, og gir i tillegg 
opplæring i Traumebevisst Omsorg til private barnevernsaktører, der i 
blant Tiltaksgruppen og Tiltak for ungdom (TUA). Har i den forbindelse 
laget opplæringsprogrammet Traumebevisst Omsorg. I tillegg til 
opplæringsprogrammet, tilpasser hun oppdrag for offentlige og 
private aktører der fagfeltet Traumebevisst Omsorg er relevant.
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Relasjoner

• av Ina Søviknes, psykologspesialist

Innledning
Traumebevisst Omsorg (TBO) har som 
mål å fange opp og sikre at barn/ungdom 
utsatt for komplekse traumer, ikke opp  - 
lever ytterligere krenkelser og skade. 
Videre har TBO som mål å gi ulike 
om sorgssystemer tilstrekkelig kunnskap 
og kompetanse slik at barn og unge  
ut satt for relasjonelle traumer, blir 
for stått og at deres behov blir møtt. 
Verdi grunn  laget er basert på humanist-
isk ideologi, med tro på den styrke som 
finnes i et hvert menneske, med mulig  - 
het for å skape et godt og verdig liv 
uansett hva mennesket har med seg i 
«bagasjen».   

Grunnleggeren av begrepet «Trauma - 
informed Care», Sandra Bloom (1997), 
betegner TBO som et paradigmeskifte 
der man endrer fokus fra diagnosti ser-
ing til å se bakenforliggende årsakssam-
menhenger. Fra å spørre «hva er det som 
er galt med deg?» til «hva er det du har 
opplevd som gjør at du har disse pro - 
blem ene i dag?». Med denne tilnærm-
ing kan de ulike utfordringer som kom - 
mer som følge av relasjonelle traumer, 
bli møtte med undring, forståelse, 
empati og håp. Det er ikke noe galt 
med barna som er utsatt for omsorgs-
svikt, men det de har opplevd er galt. 
Det er viktig at dette blir formidlet og 
at de får mulighet til å forstå hvordan 
det de har opplevd, kan påvirke livet 
deres i dag. 

E Nijehuis, ekspert på komplekse 
traumer og dissosiasjon, sier; «det må 
være en god grunn». Med det mener 
han at symptomer som følge av omsorgs - 
svikt og traumer, har hatt en funksjon 
som en gang hjalp dem til å håndtere 
det uutholdelige. En viktig oppgave for 
omsorgssystemene er å sikre trygge 
rammebetingelser slik at den traumati-

serte får mulighet til å gi slipp på tid - 
ligere «forsvarsatferd» og åpne opp for 
ny læring.

Som gjerne navnet tilsier, får kom - 
 plekse traumer omfattende konse kvenser 
for den det gjelder. Dette er også et 
alvorlig samfunnsproblem. TBO som 
fagfelt favner bredt, og er så mye mer 
enn en metode. Kunnskaps grunnlaget 
inkluderer ulike retninger som nevro-
biologi, utviklingspsykologi, tilknytnings - 
teori og affektteori. Man kan ha et 
systemperspektiv som Sandra Bloom 
vektlegger i «The Sanctuary Model», 
der fokus er å bygge opp om et trygt og 
helbredende miljø, eller man kan ha et 
mer spisset behandlingsperspektiv som 
bl.a ARC-modellen til Kinninbugh og 
Blaustein.

Traumebevisst Omsorg
Jeg har selv utviklet en arbeidsmodell 
for Traumebevisst Omsorg som retter 
seg mot omsorgspersoner og omsorgs-
systemer, med mål om å heve generell 
kunnskap om komplekse traumer og 
utvikle praktiske ferdigheter. Innholdet 
er oppsummert i følgende modell:

I gjeldende modell har TBO fokus på 
den voksne sitt ansvar i samhandlingen 
slik at barnet;
• kan oppleve trygghet
•  få gode relasjonelle erfaringer med 

mulighet for reparasjon av tilknyt-
ningskader

•  får den støtten han/hun trenger for å 
kunne regulere seg selv

• tilegne ny kompetanse
•  oppleve mening og sammenheng i 

eget liv
Det krever kunnskap og ferdigheter å få 
dette til i praksis. Denne kunnskapen 
er fundamental for å kunne gi tilpasset 
omsorg til barn i denne målgruppen. 
Det vil være for omfattende å gi en full 
beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget til 
Traumebevisst Omsorg i denne artik - 
k elen. Jeg vil her ha en mer prak tisk 
til nærming med særlig fokus på 
om sorgs rollen i TBO.  

Å være god nok 
omsorgsperson
«Skade skjedd i relasjon helbredes i 
rela sjon», sier J Herman. Det høres 
enkelt ut, men mange av dere lesere har 

Traumebevisst Omsorg har et relasjonelt perspektiv. Uten forståelse for 
relasjonelle traumer, kan man bli usikker i samhandling med barnet.

Skade skjedd i relasjon helbredes i relasjon

Traumebevisst Omsorg 
Arbeidsmodell utarbeidet av psykologspesialist Ina Søviknes 
TRYGGHET 

Med særlig fokus på 
organisasjon/institusjon/ 
hjem 

• struktur og rutine
• «klima»/kultur
• rammebetingelser

Å komme inn i dette huset 
skal gi en opplevelse av at 
her er det godt å være. 

Trygghets perspektivet må 
alltid tilpasses individuelle 
behov, trygghet er en 
subjektiv opplevelse 

RELASJON OG 
TILKNYTNING 

Med særlig fokus på 
omsorgpersonen: 
• sin trygghet,
toleransevindu og evne til
selvregulering
• stabil og
konsistent
• sensitiv inn toning
• reparasjon; ta
ansvar for å gjøre det godt
igjen når noe går galt
• Legge til rette for
relasjons-skapende 
aktivitet 

«Skade skjedd i ralesjon 
helbredes i relasjon» 

SAMREGULERING/ 
REGULERINGSSTØTTE 

Omsorgspersoner tar 
reguleringsansvar. Den 
voksne sin evne til 
selvregulering er en 
forutsetning. 

Fra ytre til indre kontroll 
Fra samregulering til 
selvreguering 

Barnet/ungdommen sin 
respons forteller om det vi 
gjøre er «riktig» eller 
«galt» 

Benevne, benevne, 
benevne; lage «kaptein 
koblinger» 

SELVREGULERING 

Fysiologisk/kroppslig, 
emosjonell og kognitiv. 
Adferd og sosial 
samhandling. 

Særlig fokus på 
følelsesregulering. 
Lære om følelser; 
• identifisere
• modulere
• regulere

Sette ord på følelser, i 
hilken sammenheng har 
man slike følelser, og 
hvordan kan man håndtere 
disse på en konstruktiv 
måte. 

KOMPETANSE 

Styrke «kapteinen»; 
eksekutive funksjoner. 

Ungdommen tar ansvar for 
eget liv; planelgge, ta valg, 
evaluere, ta perspektiv, 
moralsk ressonering, vente, 
impulskontroll, 
tidsperspektiv. 

Trene på konkrete 
ferdigheter 

Idenitet og selvfølelse 

Mestring og resurrser 

SAMMENHENG 

Psykoedukasjon 

Se sammenheng i eget liv 

Integrering 

«Det må være en god 
grunn», undre seg sammen 
med ungdomme 

Hvordan påvirker din 
historie livet ditt i dag? 

Å skrive om historien  

PRAKTISKE FERDIGHETER «UTENFOR TOLERANSEVINDU» PRAKTISKE FERDIGHETER «INNENFOR TOLERANSEVINDU» 

GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP: 
Hva vil det si å være traumatisert? Traumeteori og definisjoner med særlig fokus på komplekse utviklings traumer. Neurobiologi; speil nevroner, «tredelt hjerne», 
«toleransevindu» og strukturell dissosiasjon; «tilknytningstrekanten». Tilknytningsteori, normalutvikling og skjevutvikling samt affekt teori. TBO sitt verdigrunnlag, og 
kunnskap om ovenfornevnte «søyler» 
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sannsynligvis erfart at dette ikke er like 
lett i praksis. Selv i en «vanlig» familie 
har nok de fleste småbarnsforeldre stått 
i situasjoner der det er vanskelig å be - 
holde roen, og til tider handlet mindre 
rasjonelt. Dersom det er noen som 
kjenner seg igjen, kan jeg berolige dere 
og si at det er helt greit å reagere emo - 
sjonelt av og til, så lenge vi ikke mister 
kontrollen totalt eller at det skjer for 
ofte. «Vanlige barn» kan tåle at mamma 
og pappa gjør feil, særlig når de voksne 
tar ansvar for å gjøre det godt igjen. 
«Feil» som ordnes opp i, kan gi relevant 
læring. Utfordringer kan bidra til å ut - 
vikle robusthet. Som vi alle vet, finnes 
ikke feilfrie mennesker. Så lenge vi 
holder oss innenfor rammen av hva 
som er forsvarlig, har vi stor «tabbe-
kvote» som foreldre. Winnicott kaller 
det «good enough mother»; å være god 
nok som forelder.  

Som omsorgsperson for barn utsatt 
for relasjonelle traumer, må vi tenke 
annerledes. For å reparere skader som 
er påført av nære omsorgspersoner, er 
ikke «good enough mother» godt nok. 
Vi må være «særskilt egnede omsorgs-
personer». Fosterforeldre til barn utsatt 
for relasjonelle traumer er i denne kate - 
gorien av foreldre. 

Hva vil det si i praksis? Jeg vil frem - 
heve tre viktige egenskaper/ferdigheter 
som bidrar til at omsorgspersonen 
frem står som særskilt egnet. Kort opp - 
sum mert; at du er trygg og stabil med 
god evne til selvregulering, at du er 
sensitiv for barnets behov (evne til 
sensitiv inntoning) og at du tar ansvar 
for å ordne opp når noe går galt (repara - 
sjon). Barn trenger å bli sett og forstått.
For denne målgruppen inkluderer det 
også å se og forstå traumeskadene de 
bærer med seg, samt barnets ressurser 
og mestrings strategier. Har du gode 
omsorgsferdig heter, får det relasjonelt 
skadde barnet mulighet til å integrere 
nye relasjonelle erfaringer. Når barnet 
over tid opplever at du som omsorgs-
person vil dem vel, kan de litt etter litt 
tillate seg å ta imot omsorgen og kjenne 
seg trygg. Dette er ingen selvfølge for et 
barn som i åresvis har lært og erfart at 
det må beskytte seg fra de som skulle ha 
vært der for å passe på ham eller henne.

Det er ikke bare det vi tenker på 
som «alvorlige» traumer som vold og 
overgrep, som kan gi relasjonell skade. 
For å nevne noen eksempler kan rela - 
sjonell skade oppstå ved kritisk foreldre-
stil, det å bli ignorert og overlatt til seg 
selv, det å vokse opp i kaos der for-
eldrene ikke har kontroll og barnet tar 
for mye ansvar. Barnets tidligere omsorgs- 
erfaringer danner grunnlaget for dets 
samhandlingsmønstre. Strategiene 
barnet bruker i møte med oss som nye 
omsorgspersoner, forteller noe om 
skad en som er påført.  Det tar tid å 
endre på dette mønsteret, og ubevisst er 
det lett å bli dradd inn i disse destruk-
tive samhandlingsmønstrene, og der - 
med opprettholde og bekrefte skadene i 
stedet for å endre disse.  

Utvikling av leveregler
Før fokuserte vi på at barna måtte spise 
godt for å vokse. Med dagens kunnskap 
vet vi at barnet sin hjerne kobles opp 
og utvikler seg gjennom sine relasjon-
elle erfaringer. Det er mye som kan 
skrives om hvordan samspillet påvirker 
hjernen sin utvikling. Jeg vil her se på 
hvordan tilknytningserfaringer skaper 

et grunnlag for våre «leveregler». Rela - 
sjonelle erfaringer gir barnet opplevelser 
som danner et grunnlag for tankene 
barnet skaper om seg selv, om nære 
relasjoner og om verden for øvrig, som 
igjen påvirker hvordan vi lever våre liv. 
Svært forenklet kan vi si at barn som 
vokser opp med god nok omsorg, utvik  - 
ler gode nok leveregler med mulighet 
for å leve et godt nok liv. Tanker som: 
«Jeg er OK, mamma og pappa liker 
meg, er glad i meg og vil meg vel, 
verden er et spennende og godt sted å 
være». På samme måte kan negative 
relasjonelle erfaringer gi grunnlag for 
negative leveregler. Tanker som «Jeg er 
en slem gutt» og oppfører seg deretter,  
«jeg er ikke verdt noe» og lever selvut-
slettende, «Voksne er ikke til å stole på, 
de voksne har ikke kontroll, de voksne 
kommer til å skade meg, skuffe meg», 
og voksne holdes på avstand og avvises, 
«verden er et faglig sted» derfor unngås 
nye situasjoner og utvikling hemmes, 
«jeg får ingenting til» derfor gir de opp 
før de har prøvd. Levereglene påvirker 
våre handlinger. Dette skaper særskilte 
utfordringer det er viktig å være klar 
over for alle oss som har de beste ønsker 
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og intensjoner om å gi kjærlighet og 
omsorg til relasjonelt skadde barn. Når 
barnet ikke tar imot omsorgen, er det 
fordi det har gode grunner til å avvise 
eller sabotere.

Når jeg beskriver hvordan ulike rela - 
sjonelle skader kan spille seg ut i møte 
med deg som omsorgsperson, er det 
ikke for å gi deg en opplevelse av å 
«drukne» i symptomer, heller ikke for å 
gjøre deg skremt og ta motet fra deg. 
Målet er å forberede deg på at selv om 
du har de beste intensjoner, gjør så godt 
du kan og vel så det, så er det sann syn-
lig at du kan komme til å oppleve util - 
strekkelighet, avisning og bli møtt med 
ulike negative reaksjoner i samhand ling-
en. Dette er naturlige reaksjoner når 
barnet på ulikt vis spiller ut de skader 
det bærer med seg. Hold ut! Det trenger 
ikke bety at du er en dårlig om sorgsper - 
son, eller ikke er den rette til å ta var på 
dette barnet. Så lenge du tåler å stå i dette 
ubehaget uten å miste kon troll, og fort - 
satt tørre å være tilstede med «skredder - 
sydd omsorg» vil det mest sann synlig 
skje en endring på sikt. Å gi barnet nye 
relasjonelle erfaringer tar tid, og det betyr 
at vi må tåle å for holde oss til skadene 
som spilles ut over for oss. Barnet/ 
ungdommen trenger erfaringer av å bli 
møtt på en ny og bedre måte  over tid.

Nettopp fordi skadene er relasjonelle, 

vil det å være i relasjon kunne oppleves 
som utrygt. Barnet kan ha lært at nær - 
het og omsorg er farlig, fordi de som 
skulle beskytte og gi omsorg også er de 
som skremmer og skader. Dette gjelder 
særskilt for desorganisert til knytnings-
forstyrrelse (hvor jeg finner teoriene til 
E Nijenhuis om strukturell dissosiasjon 
nyttig, og «trekant-modellen»). Nærhet 
kan da aktivere forsvarsreaksjoner, og 
barnet kan oppleves som svært tosidig i 
møte med deg som ny omsorgsperson. 
Dere kan ha et nært og godt øyeblikk. 
Kanskje tenker du «endelig når jeg inn 
til deg», for plutselig å bli skubbet vekk, 
og avvist ved at det totalt trekker seg 
tilbake. Uten forståelse for relasjonelle 
traumer, kan man bli usikker i sam -
handling med barnet. Kanskje kjenner 
man seg såret, avvist, utilstrekkelig eller 
reagere med sinne? «Nei dette er ikke 
greit, her legger jeg til rette for at vi skal 
ha det hyggelig og så saboterer han alt!». 
Følelsesreaksjonene kan være mange, 
avhengig av hvem du er og egen sår - 
barhet. Følelsesreaksjoner vil du få, det 
er naturlig når du er åpen, tilgjengelig 
og sensitiv ovenfor barnet. Utford ring-
en er om du har tilstrekkelig bevissthet 
og kontroll på disse reaksjonene. Tåler 
du å stå i avvisning, humørsvingninger 
og intense følelsesreaksjoner som sinne 
eller dyp fortvilelse osv.?

Voksnes sårbarhet og 
sensitivitet
«Oppdragelsesrefleksen» kan være en 
utfordring for dem av dere som har gjort 
en god jobb med å oppfostre egne vel - 
oppdragne barn. Barn som nå klarer 
seg god, og gir dere en bekreftelse på at 
dere er gode nok foreldre. Dette kan 
være foreldrene til Tommy og Annika. 
Hvordan vil det være for dem dersom 
Pippi flytter inn i huset og de stiller de 
samme kraven til henne?…  Jeg tror de 
fleste av oss er enig i at Pippi er et 
fantastisk hjertegodt menneske, men 
«veloppdragen» kommer hun aldri til å 
bli. Pippi er en overlever, full av ressur-
ser, men dersom hun bodde i en foster - 
familie som var mest opptatt av å «opp - 
føre seg» og følge normen for hva som 
er «ønsket atferd», kunne det ende riktig 
galt. Pippi, fantastisk sterke og godhjer-
tede Pippi, hun trenger noe annet. Med 
en god porsjon tålmodighet, raushet og 
takhøyde for hva som er greit, så kan 
det gå riktig så godt å få Pippi i hus.

Kanskje også du er et «veloppdrag-
ent» barn, der dette har skapt en for - 
ventning om hva som er viktig for deg 
som foreldre i dag? Hvordan var din 
oppvekst? Hva var viktig for dine for - 
eldre? Våre barndomserfaringer ligger i 
vår «ryggmargsrefleks». Dersom vi ikke 
er bevisst over egne reaksjonsmønstre, 
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kan det påvirke hvordan vi er som for - 
elder i dag. Jeg ønsker å gå litt videre på 
dette og se på ulike sårbarhetstrekk hos 
oss som omsorgspersoner. Teorien er 
hentet fra Circle of Security (COS), 
eller Trygghetssirkelen som modellen 
kalles på norsk. Her har de delt omsorgs - 
per sonen sine  tendenser inn i tre kate - 
 go rier: Seperasjonssensitive, prestasjons-
sensitive og trygghetssensitive.  

Vår sensitivitet ses i sammenheng 
med de omsorgserfaringer vi har med 
oss fra egen barndom, og bygger på 
relativt kompleks psykodynamisk tenk - 
ning. De som har utviklet seperasjons-
sensi tivitet har en oppvekst der det å 
tilpasse seg og samarbeide har vær nød - 
vendig. Når barnet samarbeider blir det 
møtt positivt og med bekreftelse. Når 
barnet opponerer eller fremmer egne 
behov kan det bli avvist eller møtt med 
sanksjoner. Barnet lærer å prioritere 
andres behov fremfor egne, og samar -
beid fremfor selvstendighet. Der kan 
være ulike grunner til at en slik strategi 
utvikles, men handler først og fremst 
om samhandlingsmønstre i nære om - 
sorgsrelasjoner. Å vokse opp i en stor - 
familie, å vokse opp i to familier, vokse 
opp med sykdom i familien være seg 
foreldre eller søsken kan gi økte krav til 
samarbeid, av og til på bekostning av 
egne behov. Man har utviklet en redsel 
for å bli avvist dersom man fokuserer 
på seg selv. Det oppleves som å være et 
«dårlig» eller «egoistisk» menneske.  
Mulig leveregel her kan være; «Det er 
viktig å ta vare på andre og sette egne 
behov til side». Denne leveregel tar det 
med seg inn i voksen alder, der det fort - 
satt er viktig å være en person som er 
godt likt og gjør som forventet. Det er 
fordeler og ulemper med det meste. 
Disse erfaringer bidrar til at man er 
gode på samarbeid, har god evne til å 
støtte andre og gi omsorg. Sårbarheten 
kan oppstå i møte med konflikter, aggre - 
sjon, kritikk og avvisning. Videre kan  
egenomsorg samt å sette adekvate 
grenser være en utfordring.    

Den prestasjonssensitive har en  
bak grunn der det å prestere og være 
flink har vært nødvendig. Man er ikke 
god nok i kraft av å være seg selv. 
Eksempler her kan være familier som  

er svært aktive og «produktive», konkur - 
ranse orientert, opptatt av fasader, men 
også der det ikke er rom for å gjøre feil 
eller være «dum». Barnet erfarer at det 
må prestere for å få den gode opp merk-
som het fra mor eller far, eller unngå 
avvis ning og negativ res pons. «Jeg må 
være flink og mestrende», og en under - 
liggende følelse av ikke å være god nok 
er en leve regel som kan utvikles her. 
Presta sjonsorientere er opptatt av hvor - 
dan andre oppfatter dem, og søker 
bekreft else. Mange som befinner seg i 
denne kategori er ambisi øse, de er 
handlings orienterte og flinke til å finne 
løsninger. Utfordringene opp står i møte 
med handlingslammelse, destruktivitet 
og apati. Man vil være sårbar for kri - 
tikk, det å gjøre «feil» og å stå i situa-
sjoner der man opplever ikke å strekke 
til.

Trygghetssensitive vokser opp i en 
kon tekst der det har vært nødvendig å 
ut vikle selvstendighet og kontroll. De 
har med seg omsorgserfaringer der de 
har opplevd samhandlingen som inva - 
der ende og kontrollerende på bekost-
ning ev egen integritet. En kaotisk 
oppvekst kan fremme slike strategier. 
Der sam arbeid i familien oppleves som 
negativt, kan det skape et behov for å 

holde folk på avstand og ordne opp 
selv.  Fordi nærhet har aktivert ubehag, 
har man utviklet strategier der man 
holder folk litt på avstand. Selvstendig-
het i opp veksten gir grunnlag for 
selvstendig het som voksen. Fordelen er 
at man kan tåle å stå i mye på egen 
hånd og er sterk alene, med god evne 
til selvregu lering. Utfordringene kan 
komme i situajsoner med krav om 
samarbeid, i møte med store behov for 
hjelp og trøst, der de kan få en følelse 
av å bli «spist opp» eller invadert.   

Alle arbeidsmodeller er en forenk-
ling av virkeligheten, så det er ikke 
sikkert dere kjenner dere igjen i disse. 
Jeg har forsøkt å gi en praktisk beskriv-
else av COS sin modell, som et utgangs - 
punkt for å reflektere over egne sårbar-
heter. Vi har alle med oss omsorgserfar-
inger som gir grunnlag for de relasjo n-
elle strategier vi nytter i livet vårt i dag. 
Det vil variere hva man kjenner seg 
igjen i i ovenfornevnte eksempler. De 
av dere som har opplevd større belast-
ninger i egen barndom, vil gjerne 
kjenne igjen mer. Fordelen med egne 
erfaringer, så lenge de er bearbeidet og 
integrert slik at det hører fortiden til, er 
at man kan ha en dypere forståelse av 
andres lidelse. Ordtaket «Elsk meg når 
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jeg fortjener det minst, det er da jeg 
trenger det mest» gir større mening når 
man har kjent litt på det samme, med 
større raushet for menneskers ulike 
smerteuttrykk.

Vår trygghet og evne til 
selvregulering
Selvregulering handler om min evne til 
å «kontrollere» meg selv både fysiolog-
isk, emosjonelt og kognitivt. Jeg kan ha 
mer eller mindre grad av kontroll og jeg 
kan  ha konstruktive og destruktive 
reguleringstrategier. Eksempelvis å gi 
beskjed dersom jeg er uenig i noe vs å 
slå ned de som er uenig med meg, søke 
trøst når jeg er lei meg vs å overspise for 
å døyve sorgen, hvile når jeg er sliten 
eller stresset vs å begynne å kjefte på 
mann og barn, finne løsninger på pro - 
blemer vs å ignorere og håpe det går 
over… Eksemplene er utømmelige og 
det handler om oss alle. Hvor stor grad 
av bevissthet og kontroll har du i ditt 
liv? Hvor godt tar du vare på deg selv? 
Hvordan håndterer du livets mange 
utfordringer? For å bruke et mer folke - 
lig språk; hvor godt takler du stress?

Barn utvikler sine reguleringsferdig-
heter i nært samspill med sine omsorgs-
personer, og det starter allerede i liv - 
moren. Dersom svangerskapet forløper 
som normalt, vil fosteret ha perfekt 
regulering av tempratur og tilgang på 
mat, assosiert med lydene fra mor sine 
hjerte slag. Fra spedbarnsalder har om - 
sorgs person reguleringsansvar. Dette 
kalles «samregulering» eller «andre - 
regu lering». Etterhvert som barnets 
hjerne utvikler seg, går omsorgsperson 
naturlig over til å gi reguleringsstøtte, 
der barnet med god vei ledning fra sine 
foreldre utvikler ferdigheter i å regulere 
seg selv. Selvregulering er en forut set-
ning for samregulering. Når den voksne 
har gode ferdigheter i å regulere seg 
selv, har de bedre forutsetning for å 
kunne regulere sitt barn. Barn født inn 
i omsorgssvikt har ofte manglet denne 
støtten. Mange har blitt overlatt til seg 
selv for å håndtere overveldende følelser 
av frykt eller sinne. I mangel på til - 
strekke  lig reguleringsstøtte vil barnet 
utvikle mer primitive reguleringsstrate-
gier som på sikt kan utvikle seg til ulike 
symptomer og problematferd.  

Vi beveger oss nå inn i nevrobio logi-
ens fagfelt, som i denne artikkel vil ha 
en meget begrenset og forenklet frem - 
stilling der «speilnevroner» og «toleranse - 
vindu» blir prioritert. Speilnevroner 
(Gallese, Fadiga, Fogassi og Rizzolatti, 
1996) beskriver empati som en bio - 
logisk respons, der man i nær sam-
handling påvirker hverandres aktivering 
i hjernen. Det foregår en ubevisst 
«hjerne til hjerne»-kommunikasjon. 
Tenk på mennesker det er godt for deg 
å være sammen med, og mennesker 
som det er mer utfordrende å være 
med. Relasjoner påvirker oss. De av 
dere som har være i relasjon med en 
som er dypt deprimert, kan gjerne 
gjen kjenne hvor tungt det kan være for 
en selv. De av dere som har erfaring 
med å være med noen som er fantastisk 
harmonisk, vennlig og åpen, kjenner 
gjerne hvor godt og trygt det er.

I et reguleringsperspektiv er dette 
svært interessant. Det store spørsmålet 
er hvem som vil påvirke hvem? Når vi 
gir omsorg til svært skadde barn/
ungdom som bærer meg seg intense 
smerteuttrykk, vil deres smerte bli din 
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smerte. Det kan skje dersom du ikke er 
bevisst, og stabil i deg selv. Ved ube-
visste responser blir barnets aggresjon 
møtt med din aggresjon, depresjon og 
fortvilelse blir møtt med håpløshet, 
barnets utilgjengelighet blir møtt med 
avvisning, barnets kontrollbehov blir 
møtt med restriksjoner, barnet som 
spiller ut leveregelen «jeg er en slem gutt» 
blir møtt med bekreftelse og vår opp - 
levelse av det samme osv. Det siste et 
barn trenger når det er urolig, sint, redd, 
destruktiv eller utilgjengelig er en sint, 
irritabel, stresset, kjeftende, redd, avvis - 
ende eller urimelig voksen. Barnet lærer 
ingenting konstruktivt av å bli møtt på 
denne måten, annet enn be kreftelse og 
opprettholdelse av destruk tive mønstre. 
Skal barnet lære noe nytt og bedre, trenger 
det din bevisste og regulerte tilstedevær - 
else. Litt etter litt påvirkes barnet slik at 
også det blir mer regulert og bevisst.  
Hold ut, stå i det, stødig som en 
bautastein med et varmt og godt hjerte.

Toleransevindu (Siegel, 1999) er en 
fantastisk modell for å gi økt forståelse 
av hvordan traumatisk stress påvirker 

oss. Jeg vil her utvide bruksområde, slik 
at den også kan være en arbeidsmodell 
for deg som omsorgsperson for økt 
grad av bevissthet og selvkontroll. Helt 
kort sier modellen noe om grad av bio - 
logisk aktivering og hvordan det på virker 
hjernen sitt funksjonsnivå. Å være «inne 
i toleransevindu» betyr passe mengde 
aktivering slik at hjernen fun g ere opti - 
malt, med gode koblinger opp til den 
logiske tenkende delen av hjern en. Vi 
er bevisst, har kontroll, tenker rasjonelt, 
kan ta andres perspektiv, vurdere ulike 
valgmuligheter mm. Jo bredere toleranse - 
vindu, jo mer tåler du å forholde deg til 
både av indre og ytre belastning der du 
beholder roen og kontrollen. Man har 
da gode evner til å regulere seg selv og 
håndtere stress.

Å «gå opp» i toleransevindu, hyper-
aktivering, betyr økt grad av aktivering. 
Biologisk vil man da få økt hjerterate 
og respirasjon, muskulaturen spenner 
seg, man kjenner på følelser av frykt 
eller sinne, man kan få tankekjør og 
fokus vil være å forsvare seg. Grunnet 
økt respirasjon blir man varm, får mer 

farge i fjeset og kjenner svette i hånd-
flatene. Blikket er intenst, og fokuserer 
fullt og helt på det man oppfatter som 
truende. Forskjellen på traumatiserte og 
de som kjenner på mer vanlige «stress -
responser», vil være graden av kontroll 
og bevissthet. Går man helt ut av tole - 
ransevindu vil den tenkende delen av 
hjernen kobles ut. Det er ikke tid til å 
analysere og vurdere når du er i akutt 
fare, da er det behov for å handle 
umiddel bart.  I situasjoner hvor man 
reagerer med intens frykt eller sinne vil 
hjernen oppleve situasjonen som farlig 
med behov for å handle deretter.  
«Forsvarshjernen»/«følelsehjernen» 
overtar og vil reagerer instinktivt med 
tre pre-programmerte alternativer, 
"freeze, flight, fight", vi kan stå helt i ro 
(«usynlig»), vi kan flykte eller vi kan 
slåss.

Jeg vil her ha fokus på stressresp on s  - 
er omsorgspersoner kan få som tyder på 
at man er på vei opp i toleranse vindu, 
hvor økt aktivering går på be kost ing av 
vår evne til å samregulere. I vei ledning 
vil jeg da møte omsorgsper son er som 
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har større behov for å for svare og 
anklage enn å undre seg og reflek tere. 
Følelsesreaksjoner bærer preg av irrita - 
 sjon eller fortvilelse. Man kan snakke 
mye og fort, høyt eller litt «skjærende», 
man kan hoppe i sam talen, man kan 
reagere irrasjonelt, være i forsvar og 
feiltolke alt du sier som kritikk. Barnet/
ungdommen beskrives negativt, der 
fokus ovenfor barnet/ungdommen vil 
være preget av egne følelsesreaksjoner. 
De beskrives som «manipulerende», 
«kontrollerende», «bare lyger», «onde», 
«gjør det med vilje», «er late» osv. Man 
kan ha behov for å «straffe» barnet, der 
man leter etter passende «konsekvenser». 
Man kan ha behov for å kontrollere 
barnet i større grad. Redsel kan gi en 
følelse av manglende mestring, å bli 
overveldet med et instinktivt behov for 
å flykte vekk. Omsorgspersoner kan her 
opp leve å bli bærer av ungdommens 
symptomer, noe som kan tyde på 
sek undærtraumatisering. Når følelses- 
og forsvarshjernen har overtatt styringen 
handler det om overlevelse eller å vinne 
kampen. I et omsorgsperspektiv vil alle 
parter her være taperne.

Å gå ned i toleransevindu, hypo -
aktivering, betyr tilsvarende en reduk-
sjon i biologisk aktivering. Pulsen går 
ned. Det er som om kroppen går i «hvile  - 
modus». Man kan kjenne seg trøtt, 
tung og «tom». Grunnet redusert blod  - 
omløp kan man få litt gråaktig farge i 
fjeset og kjenne seg litt nummen i ytre 
ekstremiteter (armer og ben). I verste 
fall kobler man her helt ut, med mer 
alvorlige former for dissosiative symp-
tomer. Evnen til å koble ut er bra der  - 
som man befinner seg i uutholdelige 
situasjoner uten mulighet for å finne 
løsning eller å komme seg unna, men 
vil være til hinder for deg dersom du 
ikke klarer å «koble deg på igjen» når 
fare er forbi. Å være nede i toleranse-
vindu  er som om man ikke er helt i 
live, som om man ikke føler noe eller at 
følelsene bærer preg av håpløshet, apati 
og likegyldighet. Hjelpeløshet og hand - 
lingslammelse preger atferden. I møte 
med ungdommer som er nede i tole - 
ransevindu er det som om de ikke er 
helt tilstede. De er litt «sløve» i blikket 
og svarer «vet ikke» når du spør om 

noe, eller det er som om de snakker deg 
etter munnen.

I veiledning kan jeg her møte om - 
sorgspersoner som har lite å si både om 
sin egen rolle som omsorgsperson og 
om barnet de skal gi omsorg til. Det er 
som om de ikke er koblet på i relasjon-
en til barnet og er fraværende i veiled-
ning. Jeg får ikke helt kontakt, og sam - 
talen «går tregt». Det føles som om jeg 
blir snakket etter munnen og jeg sitter 
igjen med en usikkerhet på hvorvidt 
tema som drøftes faktisk vil bli fulgt 
opp med ungdommen. Er du på vei 
ned i toleransevindu vil du kjenne deg 
tung, trøtt og sløv. Det er som om man 
ikke har mer å gi. Man kjenner på håp - 
løshet, apati og likegyldighet. Mange av 
symp tomene her kan sammenfalle med 
ut brenthet. Det kan i så tilfelle være 
alvor lig med behov for å tenke egenom-
sorg fremfor det å ha omsorg for andre.

Stressresponser er individuelle, det 
er viktig at hver og en av oss kjenner til 
egne reaksjonsmønstre og trener opp 
evne til å håndtere disse. Kort oppsum-
mert handler det om å gå opp i tole-
ranse vindu, om å få økt biologisk 
aktivering, så legg særlig merke til egen 
respirasjon/pust og muskelspenninger. 
Går du ned i toleransevindu får du 
redusert grad av aktivering. Det er som 
om kropp og hjerne går litt i dvale. Du 
puster saktere og blir «tyngre» i kroppen. 
Kroppen er fantastisk ærlig, så om ikke 
du legger merke til egne tendenser, har 
du gjerne en støttende partner som kan 
bistå til økt grad av bevissthet, som er 
forutset ningen for kontroll. Å tenke 
regu ler ings støtte er nyttig for oss alle, 
og har vesent lig betydning for å tåle å 
stå i belast ninger og store utfordringer 
over tid.   

Et paradigmeskifte for 
omsorgsrollen?
Jeg har nå gått gjennom noen tema 
som vurderes som relevant å ha kjenn-
skap til for deg som skal gi omsorg til 
barn/ungdom utsatt for komplekse 
traumer. Som nevnt innledningsvis ble 
TBO sett på som et paradigmeskifte 
innen psykiatrien på 90-tallet, en 
prosess som fortsatt pågår og som nå 
kommer for fullt innen barnevern. Jeg 

velger å trekke det enda lenger og si at 
det kan omhandle et paradigmeskifte 
for tenk ning omkring omsorgsrollen 
generelt.

I opplæringsprogrammet  Traume-
bevisst Omsorg har jeg vektlagt prin - 
sipper som er bra for alle, og nødvendig 
dersom man er utsatt for kompleks 
traumatisering. Det er bra for alle barn 
å ha trygge regulerte omsorgspersoner, 
som er sensitive for barnas behov og 
som tar ansvar for å ordne opp når det 
går galt. Nylig fikk jeg dette bekreftet, 
da jeg leste Siegel sin siste bok, «No 
drama disipline» (2015). Der retter han 
seg mot omsorgspersoner generelt, og 
hvor dan vi på best mulig måte kan være 
i relasjon med barnet slik at det får 
gode betingelser for å gi hjerne vekst og 
utvikling, med stikkordene «fra korrek -
sjon til kontakt» og «fra refleks til 
reflek sjon». 

TBO er et spennende fagfelt, og  i et 
samfunnsperspektiv ser jeg nytten av at 
alle som befinner seg i omsorgsroller og 
har ansvar for barn/ungdom har en viss 
kjenneskap til dette. Kunnskap bidrar 
til å forebygge og forhindre kompleks 
traumatisering, og dette må være målet. 
Alle barn har rett på en trygg og god 
oppvekst, og vi har alle et ansvar for 
barns sikkerhet. Når barn har blitt ut - 
satt for komplekse traumatisering, er 
det viktig med omsorgspersoner som 
for står både hva som foregår i barnet og 
i seg selv. 
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