
      Relasjonstraumer 
                og dissosiasjon 

Innledning
Vi har skrevet denne artikkelen med 
utgangspunkt i en artikkel som vi har 
publisert i vårt fagblad ”Ikke stikka”. 
Artikkelen fra 2010 rettet seg mot 
voksne som har vært utsatt for incest/
seksuelle overgrep som barn. Vi fore- 
stiller oss at dette temaet likevel vil 
være av interesse for dere som er 
fosterforeldre. Vi vet at barn og unge 
som har vært utsatt for overgrep kan 
være en stor utfordring, med sine ulike 
seinvirkninger. Dette kan for eksempel 
være konsentrasjonsvansker, utager-
ende atferd, manglende tillit, spise-
forstyrrelser, selvskading, grenseløshet 
eller seksualisert atferd. 

På Støttesenter mot Incest (SMI) - 

Oslo møter vi også barn og ungdom. 
Vi har egne ansatte som forholder seg 
til denne målgruppen og deres pårør-
ende og støttespillere. Hos oss møter 
dere ansatte med ulik kompetanse, 
kunnskap og egen overgrepserfaring.

Vår bakgrunn
Vi er begge to utdannet gestalttera-
peuter og har gjennom flere år jobbet 
innen feltet incest/seksuelle overgrep 
ved Støttesenter mot Incest - Oslo. 
Relasjonstraumer og dissosiasjon har i 
høyeste grad vært svært aktuelle temaer 
i vårt daglige virke blant brukerne på 
senteret. Som gestaltterapeuter tenker 
vi i et ”her og nå”-perspektiv og har 
gjort oss verdifulle erfaringer om hvor 

viktig det er for hver enkelt å nettopp 
ha dette utgangspunktet når man skal 
forholde seg til sine traumer.

Da vi våren 2008 deltok på et kurs 
ved Modum Bad med Suzette Boon, 
ble vi veldig interesserte i hennes 
tankegang og metodikk. Vi opplevde 
det som om våre egne erfaringer 
gjennom vårt arbeid og utdanning, ble 
satt i et nytt system. Vi var så heldige å 
få muligheten til å hospitere i hver vår 
gruppe på Modum Bad, Poliklinisk 
avdeling, Oslo fra høsten 2009. Disse 
to gruppene var psykoedukative 
stabiliseringsgrupper for kompleks 
PTSD (posttraumatic stress disorder), 
kompleks dissosiative lidelser og DID 
(dissosiative identity disorder). 
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      Relasjonstraumer 
                og dissosiasjon 

Relasjoner

Dissosiasjon er en helt naturlig reaksjon på fare - når det ikke finnes en 
annen utvei. Det er ikke vanskelig å forstå at barn som utsettes for 
overgrep nettopp finner denne overlevelsesstrategien. 

Hva er relasjonstraumer og 
dissosiasjon?
Dissosiasjon er oftest et resultat av en 
hendelse som, akkurat når det skjer og 
for denne personen, fører til at reak-
sjonen på hendelsen overveldes og gjør 
at personen ikke klarer å ”ta inn” og fullt 
ut begripe det som skjer. Vi kan si at det 
er en overlevelsesstrategi og en tilpasning 
til ekstremt stress eller sjokkerende eller 
livstruende hendelser. Dissosiasjon gjør 
det mulig for personen å prøve å fort- 
sette det normale livet ved å unngå det 
som er overveldende. Man kan si at 
dissosiasjon er en mangel på mulighet til 
å integrere traumatiske opplevelser og er 
en prosess for å beskytte selvet. 

Alle levende vesener har en del i 

hjernen som heter amygdala (krypdyr-
hjernen). Dette er hjernens alarmsentral. 
Når et vesen utsettes for fare reagerer 
amygdala i løpet av sekunder og setter 
kroppen i stand til å flykte, kjempe eller 
å fryse (fight-/flight-/freeze-reaksjon). 
Dette er noe man kan observere i 
dyreverdenen, for eksempel når gasellen 
angripes av en løve. Gasellen oppdager 
faren, løper, blir tatt igjen, kjemper og 
spiller til slutt død. Duer kan legge seg 
på rygg og hjertefrekvensen går så mye 
ned at hjerteslagene ikke synes på 
fjærene. En mus tatt av en katt ligger 
død i munnen, hvis katten slipper den 
piler musa av gårde. 

Dette betyr at dissosiasjon er en helt 
naturlig reaksjon på fare, vi fryser når 

det ikke finnes en annen 
utvei (kjemp/flykt). Det er ikke 
vanskelig å forstå at barn som utsettes 
for overgrep nettopp finner denne 
overlevelsesstrategien. 

Det er mer sannsynlig for et 
menneske å utvikle dissosiasjon som 
overlevelsesstrategi dersom personen 
utsettes for gjentagende traumatiske 
hendelser i ung alder, og særlig når dette 
skjer i relasjoner hvor utgangspunktet er 
tillitt. Hos oss har vi mange utsatte 
brukere som har levd under overgrep 
over lang tid.

Dissosiasjon i hverdagen
V har i mange år sett på de ulike 
seinvirkningene etter seksuelle overgrep 

                      Om forfatterne 

•	Nina Haugaard er seniorkonsulent ved SMI. 
Utdannet barnevernspedagog og gestalttera-
peut. Har ansvaret for selvhjelpstilbudet til voksne 
incestutsatte over 18 år og deres partnere. Veileder 
for støttegrupper. 

•	Kari Hillås er seniorkonsulent ved SMI. Utdannet legese-
kretær og gestaltterapeut. Har ansvaret for selvhjelpstilbudet til 
voksne incestutsatte over 18 år i tillegg til partnere. Ansvarlig for 
støttegruppetilbudet og er veileder for støttegrupper.
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som overlevelsesstrategier. En av disse 
mekanismene er dissosiasjon. Tidligere 
kalte vi det for ”å fjerne seg fra seg selv”, 
”se ting i fugleperspektiv” eller en form 
for selvhypnotisering.

Dissosiasjon kan oppleves på ulike 
måter. Man kan få en følelse av uvirke-
lighet, en opplevelse av å miste tid og 
sted, noen føler det som om de blir et 
barn igjen, andre føler seg numne, noen 
stivner, mens enkelte beskriver det som å 
være fjern eller ikke tilstede.  Vi opplever 
at det enkelte ganger kan være kompli-
sert å se eller forstå at personen dissosi-
erer, for eksempel kan det mistolkes som 
beskjedenhet eller tilbakeholdenhet i 
sosiale sammenhenger. Det kan virke 
som om personen er tilstede uten at han/
hun faktisk er det. Vi har også hørt at 
noen mener at ungdommer foran en 
PC-skjerm ofte kan dissosiere og vi tror 
at dette kan være tilfellet.  Vi erfarer ofte 
at personen som dissosierer kommer 
tilbake til her og nå (stabilisering) ved 
direkte spørsmål, som for eksempel ”hva 
synes du om det vi snakker om nå?”

”Triggere”,”toleranse- 
vinduet” og ”veggen”
En trigger er når en hendelse gir en 
gjenopplevelse av tidligere traumatiske 
hendelser. En trigger kan i teorien være 
hva som helst; et blikk, en lukt, et 
objekt, en stemning, en berøring eller 
noe annet som minner om hendelsen(e). 

I traumepsykologien er det vanlig å 
bruke symbolet veggen som en illustra-
sjon på hvorfor man noen ganger lettere 
dissosierer enn andre ganger. Når man er 
følelsesmessig og mentalt stabil og til- 
stede her og nå, er man bedre rustet til å 
vite forskjell på her og nå og den gang 
da. Man er da i større grad i stand til 
intellektuelt å forstå forskjellen. Man sier 
da at veggen er tykk. Er man derimot 
ustabil og følelsesmessig skjør vil man 
kunne tenke at veggen er tynn. Da er det 
lettere at en trigger fører til at ”alarm-
knappen” settes i gang, noe som igjen 
fører til dissosiasjon hvor man blir 
forvirret om tid og sted.

Hvis man er til stede i ”her og 
nå”-livet er man lettere i stand til å 
forholde seg til og eventuelt bearbeide/ta 
innover seg sin traumatiske historie. 
Dette er den ultimate tilstand å være i 
for å kunne jobbe med sin historie. 
Dette kalles for å være innenfor 
toleransevinduet. Stabiliseringskurset/
ferdighetstreningen ved Modum har 
dette som en målsetning; å bli så stabil 
som mulig, for deretter å kunne jobbe 
direkte med egne utfordringer. Erfarings- 
messig har mange traumatiserte 
mennesker en tendens til å bevege seg 
utenfor toleransevinduet, man kan enten 
være underaktivert (deprimert, like-
gyldig, apatisk eller lignende) eller 
overaktivert (angst, aggresjon eller 
lignende). Det er vanskelig å forholde 

seg til eller jobbe med historien så lenge 
man er utenfor toleransevinduet. Dette 
gjelder for flere av våre brukere.

Et annet fenomen som vi erfarer på 
SMI er at vi har brukere som fremdeles 
lever i overgrep. Det sier seg selv at for 
disse menneskene er det umulig å 
bearbeide eller å forholde seg følelses-
messig til overgrepene. Vår oppgave er 
da å forsøke å hjelpe vedkommende til å 
stoppe overgrepene (hjelp til selvhjelp).

Dissosiative diagnoser
Dissosiering har i de siste årene blitt mer 
og mer anerkjent og brukt innenfor 
psykiatri og behandlingsapparat. Mange 
av våre brukere på SMI – Oslo har 
gjennom tiden fått mange ulike ”rare” 
diagnoser”, som f. eks psykotisk/
grensepsykotisk. Vi erfarer nå, til vår 
store tilfredsstillelse, at mange får 
dissosiative diagnoser istedenfor den/de 
tidligere diagnosene. Flere av brukerne 
sier at endelig har de fått en diagnose 
som de kan godta og kjenne seg igjen i.

Vårt fokus 
Vi ser at vår virkelighet på SMI - Oslo 
handler i stor grad om å balansere på en 
knivsegg. Som vi tidligere har beskrevet 
er dissosiasjon i høy grad en del av vår 
hverdag. For å si det som det er: vi er 
nødt til å bruke vår intuisjon (mage-
følelsen) i møte med hver enkelt bruker. 
For noen ser vi at det hjelper å være 
sammen med andre og vi oppfordrer de 
det gjelder til å bruke sentrets ulike 
tilbud. Enkelte andre brukere er i 
perioder eller over lenger tid så dissosia-
tive at de ikke er i stand til å bruke våre 
tilbud, eller rett og slett ikke vil profitere 
på det. I slike situasjoner hjelper vi ved- 
kommende til å finne et bedre og til- 
passet tilbud utenfor senteret. I disse 
dager er vi midt inne i en diskusjon om 
hvorvidt det er mulig for oss å kunne 
tilby noe spesifikt til denne bruker-
gruppen.

Vanskelige følelser som skam, skyld 
og sinne som har vært fortrengt/
dissosiert blir ofte et fokus hos oss. Både 
i samtaler, på stuen, i støttegruppene og 
på sommerleiren opplever vi ofte 
brukernes store lettelse over å ha mulig- 
heten til å snakke om, å forstå og å 
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kjenne seg igjen i andre. Dette tenker vi 
har en stabiliserende effekt (når sola 
skinner på trollet så sprekker det). 
Mange brukere forteller blant annet at 
de trodde de var alene om å dissosiere 
eller ikke var klar over at det var nettopp 
det de gjorde. Beskrivelsen av slike 
erfaringer er svært rørende å høre om fra 
brukerne våre.

SMI – Oslo har tilbud også til 
partnere og pårørende.Vi mener det er 
en svært viktig oppgave for oss å ivareta 
og informere partnere og pårørende til 
den utsatte. Når det gjelder dissosiasjon 
bruker vi blant annet mye tid til å for- 
klare hvordan dissosiasjon påvirker den 
enkeltes hverdag og relasjon, for eksem-
pel hvorfor din partner ikke er i stand til 
å regulere følelsene sine eller hvorfor han 
eller hun oppfører seg som et barn. Vi 
veileder også om hvordan pårørende/
partnere kan møte og være til støtte for 
den utsatte ved en dissosiativ tilstand. 

Relasjonsarbeid
Vi våger den påstand at relasjonstraumer 
kun kan heles i en relasjon. Vi våger også 
å påstå at på senteret gir vi en mulighet 
til å utvikle trygge og tillitskapende 
relasjoner. Vi ser det gjentatte ganger 
hvordan slike relasjoner utvikler seg og 
hvilken helende effekt det har, både i 
forhold til ansatte og brukere imellom. 

Vi er klar over og har selv erfart at 
bare det å komme innenfor dørene hos 
oss i utgangspunktet kan være triggende. 
Når du kommer innenfor har du allerede 
begynt å erkjenne at det du har opplevd 
av overgrep er sant. Dette kan for mange 
oppleves som overveldende, samtidig 
som det også kan oppleves som en 
lettelse å endelig å ha tatt motet til seg. 
Vi ser at dette er tilfellet også for de som 
har snakket med andre (venner, ektefelle, 
lege eller behandlere). Vi tenker at 
vissheten om at du hos oss vil treffe 
andre med samme eller lignende historie 
vil kunne gjøre deg utrygg/usikker.

Nettopp denne utryggheten/usikker-
heten er det viktig for oss å komme i 
møte. Vi deler av egne eller andre bruk- 
eres erfaringer med å komme ny på 
senteret, vi forteller at det som skjer hos 
oss er fullstendig frivillig, at han eller 
hun kan komme og gå som de selv 

ønsker. Vi formidler respekt for bruk- 
erens egne grenser og behov. Vi vet i 
utgangspunktet ingenting om hver 
enkelts forventninger, forestillinger 
eller fantasier om SMI. Men det vi  
vet er at det er viktig å forsøke å få 
frem hva vedkommende forventer/
forestiller seg, slik at vi kan imøte-
komme dette.

For å ivareta mest mulig trygghet 
for våre brukere, som vi tenker er en 
viktig stabiliserende faktor for trau- 
matiserte personer, formidler vi så 
mye som mulig av våre rutiner og 
rammer. Dette prøver vi å gjøre i en- 
hver sammenheng, det være seg støtte-
grupper, temakvelder, åpent hus eller 
lignende.

Vi tenker også at det å møte hver 
enkelt med forståelse og aksept for 
hvordan de har det i dag, er med på å 
gi en positiv ”her og nå”-opplevelse. 
Dette tenker vi kan være stabiliserende
 i seg selv (innenfor toleransevinduet).

Noe annet som vi mener er stabiliser-
ende er mange av våre ulike aktiviteter. 
Vi har et eget kreativitetsrom der bruk- 
ere kan sitte med forskjellige sysler. Det 
å konsentrere seg og skape små kunst-
verk tenker vi gir god og ønsket stabili-
sering. Ulike kurs som vi gjennomfører 
på senteret, for eksempel ”Bli ny kurs”, 

gir en ytterligere mulighet for å konsen-
trere seg og fokusere her og nå. Det 
samme mener vi skjer på våre 
temakvelder. 

Referanse:
Kurskompendium, Modum bad, 
Poliklinisk avdeling og Suzette Boon  
Kurs i ferdighetstrening og stabilisering

FAKTA

STØTTESENTER MOT INCEST (SMI) - OSLO
SMI er en selvhjelpsorganisasjon og et supplement til det offentlige hjelpe-
apparat. Vårt motto er: ”Incest skal  tales i hjel, ikke ties i hjel”.

Vi har følgende tilbud
• Samtaler: Barn, ungdom, voksne, partnere og pårørende.
•  Grupper: Selvhjelp/støttegruppe, ungdomsgruppe, seksualitetsgruppe, 

pårørende-gruppe
• Veiledning/rådgivning i konkrete saker
• Temakvelder
• Undervisning internt og eksternt ved forespørsel
•  Fagbladet ”Ikke stikka”, gratis abonnement. (Utgis 2 ganger pr. år.)
•  Telefonkontakt og e-post

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt
Besøksadresse: Akersgt. 1, Oslo, telefon:  23314650
E-postadresse: post@smioslo.no, kari@smioslo.no, nina@smioslo.no


