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               Om forfatteren 

• Marianne Borgen er utdannet sykepleier med etterutdan-
ning i psykiatri og helsesøster og har jobbet i mange 

år med traumatiserte barn og ungdom. Hun er 
fostermor og har vært det i mange år, samt at 

hun har vært beredskapshjem. Hun har mye 
erfaring med fosterhjemsarbeidet både 
som fostermor og som veileder til fosterfor-
eldre, foredragsholder og direkte arbeid 
mot traumatiserte barn ut i fra Stiftelsen 
Gapestad Gård. Hun har også jobbet som 

PRIDE-leder.

Traumebevisste 
fosterhjem 

- Å forstå barnets følelser  
i lys av hva det har opplevd

Traumebevisst omsorg i fosterhjem er en ny forståelse som hjelper oss til å møte 
fosterbarns uforståelige atferd på en slik måte at de etter hvert kan regulere seg selv. 

I en slik forståelse er det også viktig at fosterforeldre klarer å regulere seg selv. 

• av Marianne Borgen,  
fostermor og foredragsholder

Innledning
Mange fosterbarn har en stor skjevutvik-
ling, som har ført til tanker og hold nin -
g er om at det er grenser for hva vi kan få 
til av endring. At det eneste vi kan gjøre 
er å sette plaster på et sår som aldri helt 
vil gro. Heldigvis sier nyere forskning 
innen traumefeltet at det er håp. 

Bruce Perry (ledende professor 
innen traumefeltet) tegner et annet og 
langt mer håpefullt bilde. Han hevder 
at det aldri er for sent, men at innsats-
ene må ta utgangspunkt i den skjevut-

viklingen som har funnet sted i løpet av 
de første leveårene. Svært mye arbeid 
med fosterbarn har satt fokus på kogni - 
tiv tilnærming og atferdsregulering, men 
det har svært liten effekt når skad en lig - 
ger i følelseshjernen. Vi må heller ta ut - 
gangspunkt i det utviklingsnivået som 
barnet befinner seg på. For å si det enk - 
elt må det lære å krabbe før det kan gå. 

Traumebasert omsorg er en ganske 
ny forståelse som virkelig gir oss foster - 
foreldre håp om at det faktisk nytter å 
skape en forandring. Det gir oss gode 
redskap til å ikke miste motet i møte 
med krevende atferd hos våre foster-
barn. Når jeg reiser rundt og holder 

kurs er jeg genuint opptatt av at vi må 
huske våre barns historier, og våge å ta 
innover oss smerten de konstant bærer 
på innsiden, for da er mitt håp at vi vil 
klarer å møte dem på en annen måte. 

Forstå barnets atferd ut i fra 
hva det har opplevd 
Et liv med omsorgssvikt og overgrep 
setter sine spor i et barns hjerne - spor 
som gjør at det kan ha en krevende opp - 
førsel som til tider setter oss foster for - 
eldre, og andre omsorgspersoner rundt 
barnet, på stor prøve. Vårt gjen svar blir 
da ofte at vi går inn og forsøker å at - 
ferds  regulere våre fosterbarn, for å få 
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Relasjoner

slutt på uheldig atferd. Forskning på 
traumefeltet sier mye om at dette bare 
vil gjøre fosterbarn mer redde. Hva skal 
vi da gjøre? Hvilke verktøy har vi da for 
å kunne få slutt på sinne, utagering, av - 
visning, kontroll, seksualisert atferd osv?

Can not or will not? Vi tror ofte at 
barnet ikke vil, og møter det deretter. 
Hvordan vi ser på våre fosterbarns at - 
ferd vil styre hvordan vi reagerer. Det 
handler ikke om at barna «er slemme» 
med vilje. Noe har kommet i deres vei 
som gjør at de ikke kan. Om dette er 
sannheten, så må måten vi møter våre 
barn på snus helt på hodet. Jeg skal 
ikke «straffe» barnet for å få det til å 
gjøre som jeg vil. Dersom jeg mener at 
barn gjør rett dersom de kan, da er det 
min plikt å finne ut hva som har kom - 
met i veien for mitt barn, som gjør at 

ikke det klarer å stoppe når vi sier 
stopp. 

Det er nok flere enn meg som har 
erfart at det nytter lite å snakke til et  
barn når det for eksempel har en ut - 
ager ing, er rasende sinte, har kranglet 
med nabobarna osv. Våre barn har opp - 
levd alt for mye smerte og krenkelse i 
sin barndom. Vi vil nok aldri være i 
stand til å forstå denne smerten fullt  
ut, men vi skylder våre tapre barn å 
komme tilbake til denne smerten for å 
klare å ikke møte dem med den sam - 
me atferd som de viser oss. 

I traumeforståelse kalles barns ut - 
fordrende atferd for smerteuttrykk. Det 
ligger som oftes en vanskelig følelse bak 
denne atferden, altså et uttrykk for en 
indre smerte. Jeg må derfor gå på jakt 
etter denne vanskelige følelsen for å 

hjelpe barnet, ikke ha fokus på selve 
atferden. Redde barn kan gjøre mange 
dumme ting.  Det utgjør en stor for - 
skjell på om jeg ser på atferd som et 
uttrykk for at det er «umulig», eller om 
det er en oppførsel som skyldes at smer - 
t en på innsiden blir for stor å bære.

Det ligger stort sett en logisk for - 
klaring bak uheldig oppførsel, men den 
kan være vanskelig å se og vi må ha 
kunnskap og rett forståelse for å klare å 
se med disse brillene. Skal barns sår bli 
leget er de helt avhengig av voksne som 
tror på at «kids do well if they can». De 
er ikke vrange, vanskelige, manipule-
rende og slemme. Det som er ødelagt i 
tidlige relasjoner, det kan heles i nye 
relasjoner! Min drøm er at alle landets 
fosterforeldre skal få undervisning i 
traumebevisst omsorg og veiledes ut i 
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fra denne forståelsen. Slik at vi kan 
hjelpe våre barn med å håndtere sine 
smerteuttrykk. Vi skal ikke bare sette 
plaster på sår som aldri vil gro, vi skal 
være med å reparere. Jeg har selv opp - 
levd gang på gang, både som fostermor 
og som veileder til fosterfamilier, at 
traumebevisst omsorg virkelig hjelper 
våre fosterbarn, men jobben vi er satt 
til å gjøre krever at vi har stor tålmodig-
het og mennesker med på laget som har 
kunnskap om hva traumer gjør med en 
barnehjerne. Jeg jobber for at den som 
ser barnet mest, også er den so, må sko - 
leres best. For vi vil ikke bare ha våre 
barn til en slags «oppbevaring», vi vil 
være med å bidra til at de kan klare seg 
når de blir voksne. Min erfaring er at 
det nytter selv for de mest utsatte 
barna! Traumatiserte barn og ungdom 
har ofte symptomer i stedet for minner, 
og det er dette som fører til en rekke 
smerteutrykk som kan være vanskelig 
for oss fosterforeldre å takle. 

Elsk meg mest når jeg fortjener det 
minst for det er da jeg trenger det mest!  
Det er viktig å vite at barns smerteut-
trykk aldri er styrt av fornuften, de 
kommer nettopp for at de ikke har noe 

evne til å styre dette. Og dette er en av 
mine viktige budskap med denne artik - 
kelen: at vi må møte barna på en hen - 
siktsmessig måte for hjelpe dem!

HÅP for de mest sårbare!
På et PRIDE-kurs jeg hadde for noen år 
tilbake, møtte jeg en blivende foster far 
som etter noen kurskvelder spurte for - 
tvilet om «toget hadde gått» for foster -
barna våre. Han lurte på om det var 
noen vits i å bruke tiden på noe som er 
nytteløst å forandre. Et godt spørsmål 
til oppgaven som ventet han som bliv - 
ende fosterfar. Vi trenger håp for å klare 
å stå i oppgaven som fosterforeldre. Jeg 
kjente at jeg som fostermor og kurshol-
der med hundre prosent sikkerhet, og 
med tårer i øynene, kunne svare at JA 
det er håp for hjernen til vårt barn er 
reparerbar. Forskning innen traumefel-
tet gir virkelig fosterbarn mer håp enn de 
noen gang har hatt. Men vi som foster - 
foreldre må søke kunnskap om hva som 
reparerer en hjerne som er «merket av 
alt for hardt vær» Hjernen kan nemlig 
trenes. 

Fosterbarn trenger massiv trening på 
at de ikke lenger er i fare da de primært 

er utrygge etter å ha vært i krigen og 
har trent hjernen på å overleve under 
farlige forhold. Det kan være vanskelig 
å se med fysiske øyne at de er redde, og 
derfor treger vi kunnskap om dette, slik 
at vi kan se på barna med nye øyne. 

Et eksempel 
Jeg er mye sammen med fosterbarn og 
mange av disse møtene gjør noe med meg. 
For et år siden var jeg kursholder på en 
fosterhjemssamling. Der møtte jeg en flott 
gutt på rundt syv år. Jeg var så heldig å 
bli sittende med denne flotte gutten og 
spise middag. Ved første øyekast kunne jeg 
ha beskrevet ham som trygg og tillitsfull 
da han pratet med meg på inn- og utpust. 
Men jeg så at han var konstant på vakt 
der han satt. Fosterforeldrene møter helt 
utslitt til frokost dagen etter og forteller at 
de ikke har sovet mye. Han hadde holdt 
dem våkne hele natten. De kunne ha  
blitt sinte på ham og bedt ham sove, men 
denne gutten var kjemperedd, han var på 
et stort hotell og hadde ikke oversikten. 
Hvordan kunne han vite at han var 
trygg? Han var redd og smerteuttrykket 
hans var at han ble urolig, utagerende og 
holdt dem våkne hele natten. Husk vi må 
lete etter følelsen bak deres atferd. Dette 
ble et godt eksempel og ta med til kursdel-
tagerne denne dagen.

Jeg bruker mye tid når jeg undervi-
ser både fosterforeldre og fagpersoner 
på å få dem til å forstå hvor redde 
man ge fosterbarn er, og at dette gir seg 
uttrykk i krevende atferd. Fosterfor-
eldre må derfor læres opp til hvordan 
de kan trygge redde barn. Trygghet og 
tillit skaper en relasjon som leger et 
fosterbarn. 

Hjernen til fosterbarn er bygd 
rundt fare
For best mulig å kunne hjelpe et foster - 
barn trengs en grunnleggende enkel 
basiskunnskap om hvordan hjernen 
fungerer, og vi trenger å forstå at hjern - 
en til et barn som er utsatt for overgrep 
og krenkelser fungerer annerledes enn 
hos dem som har fått en god om sorg 
helt fra livets begynnelse. Når vi forstår 

Barn er ikke vanskelige, men noen har det så vanskelig  
at det nesten er ulevelig for dem
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dette så er det lettere å forstå hvorfor vi 
må møte dem uten «straff, konsekven-
ser og sinne» (traumeforståelse er 
des sverre ikke en del av den ordinære 
PRIDE-opplæringen). 

Et fosterbarns hjerne er organisert 
på en helt annen måte enn det er hos et 
barn som har fått god omsorg fra livets 
begynnelse. Ved fødsel er kun 10 pro - 
sent av hjernen ferdig utviklet, resten 
skal utvikle seg ved hjelp av trygge, 
gode omsorgspersoner som hjelper til 
med å regulere og stimulere barnet. 
Men tenk da hva som skjer med barn 
som ikke har omsorgspersoner som gjør 
dette. 

Det gir helt andre skader når trau - 
m er skjer mens hjernen er under utvik - 
ling. Når det i tillegg utføres av dem som 
skal gi barnet trygghet, blir skaden 
enda større, for barnet har ingen som 
hjelper med å regulere seg. Den som 
utgjør fare er også den som skal gi 
barnet trygghet. Det er helt umulig for 
et lite barn å klare dette uten å komme 
skadet fra «krigssonen» De får en hjerne 
som er spesialtrent på farer og som går 
på bekostning av normal utvikling. 
Dette gir en forklaring på hvorfor våre 
barn er så umodne på så mange om - 
råder. Deres emosjonelle alder blir mye 
lavere enn deres kronologiske alder. 
Våre fosterbarn trenger derfor å få lov å 
være små når de ønsker dette uten at vi 

må be dem slutte å være så barnslige. 
Det ligger mye reparasjonsarbeid i at de 
får veksle mellom å være stor og liten i 
trygge rammer i fosterhjemmet.

Utviklingspsykologien har lært oss at 
den tidlige omsorgens viktigste funk-
sjon er reguleringsstøtte. Den nevrobio-
logiske forskningen har vist at regule-
ringsstøtten er avgjørende for hjernens 
utvikling, og at sviktende regulering er 
uheldig. I tillegg har traumepsykolo-
gien vist oss at tidlige traumer som 
skjer i kombinasjon med sviktende 
reguleringsstøtte, er det mest skadelige 
(Nordanger D. Ø.) Dette kalles derfor 
utviklingstraumer/relasjonstraumer. 
Barnets hjerne er i konstant beredskap 
for det vet aldri når det er trygt og når 
«farene» inntreffer. Lufta de puster inn 
er like skadelig som selve traumet. 

Et eksempel  
Kari på ti år har en far som har mis - 
brukt henne seksuelt over flere år. Om - 
fanget varierer alt fra en gang i måneden 
til flere ganger i uken. For Kari er det 
ikke bare selve misbruket som skader, men 
den alarmen hun har med seg hver natt 
når hun skal sove. Hun er konstant på 
vakt for hun vet aldri når det skjer. 
«Luften hun puster i» skader like mye 
som selve overgrepet som finner sted. Kari 
vet aldri når hun er trygg og ikke. Det 
handler ikke så mye om grusomme enkelt - 

hendelser i barns liv, men mest om fravær 
av trygghet. 

Hjernens alarmsentral (113)
Enkelt forklart så har hjernen en vakt - 
sentral/alarmsentral - en liten kjertel 
som heter amygdala, og som sitter i 
emosjonshjernen vår. For å gjøre det 
mer forståelig kaller jeg den for 113. 
Dersom det er noe som stresser krop-
pen, gis det beskjed til 113 som sender 
beskjed videre til kroppes apotek (bi - 
nyrene). Det gis beskjed om at det skal 
skilles ut energimobiliserende hormon - 
er som adrenalin og kortisol. Disse hor - 
monenes oppgave er å sette hele krop - 
p en i kampmodus, for å gjøre oss klare 
til å forsvare oss. Dette skjer helt auto - 
matisk, og er ikke viljestyrt. Det har 
ikke tid til å gå gjennom den fornuftige 
delen av hjernen. Kroppen handler på 
autopilot for å redde oss fra den faren 
vi står over. Alle andre funksjoner settes 
på sparebluss. Sansene blir forsterket, 
musklene blir anspente og hjertet 
pump er fortere og vi får en ekstremt 
skjerpet kontroll. Dette er en helt nor - 
mal reaksjon når vi utsettes for fare. Vi 
reagerer umiddelbart før vi rekker å 
evaluere om det er en reell fare. Der - 
som det er falsk alarm (for eksempel 
noen som bare skremte deg), hjelper 
den kognitive delen av hjernen oss til å 
sende signaler tilbake til de dypere 
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hjerne lagene om at det var falsk alarm 
og at vi kan roe oss ned igjen (Nordan-
ger, 2014). Hjernen er slik at den 
husker godt, så dersom vi igjen utsettes 
for samme fare, går alarmen mye fort - 
ere. 

Kortisol er i utgangspunktet et 
stress hormon som skal hjelpe til ved 
fare for ikke å overleve, men dersom 
barnet utsettes for farer igjen og igjen, 
og i tillegg ikke får hjelp til å regulere 
seg, må det klare å håndtere den intense 
frykten helt alene. Dette vil gjøre mer 
skade og gi barnet en skjevutvikling.  
Fosterbarn får en overaktivert 113 som 
stadig slår seg på, og når det blir utskilt 
kortisol til stadighet, har det en uheldig 
virkning på hjernen. Det virker rett og 
slett forgiftende på andre funksjoner i 
hjernen. Hjernens reguleringssystem 
svekkes og det blir da mye vanskeligere 
og roe ned. 

Vi er avhengig av den fornuftige 
delen av hjernen for å klare å regulere 
våre affekter, men hos traumatiserte 
barn er forbindelsen til den fornuftige 
delen av hjerne koblet ut under høyt 
stress. Vi er helt avhengig av at den 
fornuftige delen av hjernen skal være 
påkoblet for at det skal nytte å snakke 
til barnet, og for at det skal klare å roe 
ned. Denne forståelsen gir mening til 
hvorfor det er helt umulig å snakke 
fornuft til fosterbarn når de for eksem-

pel utagerer. De trenger da fosterfor -
eldre som kan hjelpe dem til å regulere 
seg - hjelpe til å slå av alarmen. Dersom 
vi går inn og grensesetter, blir sinte osv., 
er vi bare med på å opprettholde 
barnets stressnivå. 

Det er dessverre mange fosterfor eldre 
som ikke er klar over at de er med på å 
opprettholde barnets uheldige stress. Jeg 
tror det er lettere for oss å møte barnets 
smerteutrykk dersom vi har kunnskap 
om hva det trenger i slike situasjoner. 
Det er viktig at denne kunn skapen også 
gis til skole, barnehage og andre som 
jobber med barn og ungdom. For å 
kunne hjelpe fosterbarn må vi være i 
stand til å hjelpe dem «å skru av alarm - 
en». Hvordan skal våre barn som er så 
mye i beredskap, ha plass og ork til å 
leke, lære, samhandle med andre osv.? 
Husk at traumatiserte barn ikke klarer å 
roe seg selv og trenger hjelp for å skru 
av alarmberedskapen de er i. De hånd - 
terer dårlig sine egne følelser, både gode 
og dårlige, spenningen blir for vanske-
lig å håndtere alene.  Selv om barnet 
har fått en skjevutvikling er det mer 
håp enn noen gang for hjernen er som 
nevnt før REPARERBAR, men da må 
alle landets fosterforeldre læres opp i 
hva hjernen trenger for å bli reparert! 
Vår hovedoppgave er å skru av alarmen 
når den ringer, og husk at den ringer 
mye og ofte.

Relasjonstraumer påvirker flere 
sentrale deler i hjernen som går utover 
barnets normalutvikling. Det påvirker 
barnets tilknytningssystem, systemet for 
krisehåndtering, emosjonssystemet 
(som er senteret for alle våre følelser), 
hukommelsessenteret og barnets evne 
til refleksjon og evne til å forstå seg selv. 
Vansker i disse sentrale områdene viser 
seg i generell reguleringsproblematikk 
som fører til at de får store pro blemer 
med å styre og forholde seg til sine egne 
følelser. De får vanskeligheter i relasjon-
er med andre. De får vanskeligheter 
med å styre sin egen aktivering (over- 
og underaktivering er et stort problem). 
Det koker i hodene hele tiden, stress og 
fryktnivået er konstant forhøyet. De 
klarer heller ikke å forstå seg selv og sine 
egne reaksjoner. Dette medfører at de 
ikke klarer å koble sam men følelser. De 
kan kjenne på at de er lei seg, men kla - 
r er ikke å koble det opp mot hva. Dette 
må vi lære dem til å for stå. De må 
trenes, om igjen og om igjen, på dette.

Et eksempel 
En gutt som bodde hos meg i beredskaps-
hjem ble kvalm og kastet opp hver gang 
han skulle ha samvær. Han var rasende 
sint på meg som lagde så dårlig mat som 
gjorde at han ble kvalm og kastet opp hver 
gang han skulle treffe mammaen sin, eller 
når han gruet seg for noe. Vi måtte jobbe 
med å få ham til å forstå at når han var 
redd så fikk han vondt i magen og ble 
kvalm. Det tok lang tid før han klarte å 
koble dette sammen. Men etter en stund 
kunne han si «jeg er kvalm, skal jeg noe 
som er skummelt nå?» Og i dag forteller 
fosterhjemmet at han mye mer klarer å 
koble sammen følelsene sine. Men dette er 
mye jobb og kanskje trenger vi god veiled - 
ning på veien. Men husk at hjernen er 
reparerbar - vi må hjelpe dem med å 
trene.|

Kroppen til traumatiserte 
barn husker alltid
Mange fosterbarn har ingen tilgang til 
sine minner, men det betyr ikke at det 
de har opplevd ikke påvirker dem. 
Kroppene til traumatiserte fosterbarn 
husker alltid hva som har skjedd selv 
når det ikke er tilgang til et eneste 
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minne. Hjernen vår husker veldig godt 
når noe minner om tidligere farer, så alt 
som minner om for eksempel overgrep-
et, slaget de fikk, de sinte stemmene 
osv., gjør at alarmen går og de er klare 
til kamp. Kroppen kan huske sinte 
stemmer, bråe bevegelser, blikk, lukt, 
steder, stemninger, vinflasker, lukter 
osv. Sansene er overutviklet så de 
kjenner og føler mye fortere enn oss. 

Våre barn er konstant på vakt og det 
fører til at de har fått utvikle et enormt 
kontrollbehov. Det har vært helt nød - 
vendig for å overleve. Dette er årsaken 
til at fosterbarn ofte kontrollerer alt og 
alle. Alt dette som minner fosterbarn 
om tidligere truende opplevelser kalles 
for triggere. Når de blir trigget av noe 
som kroppen husker, blir de redde og 
utrygge og helt overveldet av vanskelige 
følelser som de ikke har en sjanse til å 
klare å håndtere alene. Dette gir ofte 
utslag i en krevende atferd hos barna. 
De er ofte ikke klar over dette selv, og 
det kan komme som lyn fra klar him - 
mel. Mye av hjelpen vi som fosterfor-
eldre derfor må gi, er å gå på trigger-
jakt. Vi må prøve å kartlegge hva som 
skjed de i forkant av for eksempel et 
raseriutbrudd, en heavy avvisning osv. 
og vi må gi våre fosterbarn en hjelp til å 
forstå at de ikke gjør dumme ting for at 
de er «slemme», men fordi de er redde. 
Men dette krever at vi tåler å stå i 

situasjoner med krevende atferd uten å 
reagere med sinne tilbake.

Et eksempel 
En liten jente jeg har jobbet mye med ble 
trigget av brannbil, politi og sykebil. Hun 
gikk på skole i nærheten av et sykehus, så 
det var stadig utrykninger. På skolen ble 
hun beskrevet som et ekstremt vanskelig 
barn. Hun hadde en assistent på seg hele 
tiden. Jeg hadde i oppdrag å veilede 
denne assistenten, da hun hadde en krev - 
ende arbeidssituasjon i forhold til denne 
lille jenta. Jeg hadde i veiledningen mye 
fokus på traumeforståelse. Jeg ba assisten-
ten om å forsøke å legge merke til om det 
var noe spesielt som skjedde i forkant av 
utageringer og avvisning. Hun gikk på 
«triggerjakt» og startet å skrive en trigger - 
bok. En triggerbok skulle være et verktøy 
for å hjelpe oss å kartlegge om det var noe 
som kunne være årsak til hennes krev ende 
atferd. I triggerboken skrev vi om selve 
utageringen og forsøkte å finne ut hva 
som hadde skjedd like i forkant, og følg - 
ende momenter var viktige for oss: Kort 
beskrivelse av situasjon, hva skjedde, hvor 
(sted), når (tidspunkt på døgnet), hvem 
involvert (personer), uttrykte følelser 
(sanser, temperatur, berøring, bevegelser, 
lukt, lyd), ord (ble det sagt spesielle ord 
eller setninger, ble de sagt i et spesielt 
tonefall), handlinger (ble noe spesielt gjort 
med barnet, i nærheten av barnet)? 

Vi oppdaget etter hvert at hun stivnet 
til i noen få sekunder når hun hørte 
sirene lyder, deretter utagerte hun. Denne 
jenta hadde vært vitne til mye vold og 
rus, og familien hadde hatt mye politi og 
ambulanse på besøk. Når hun hørte 
sirene lyder var hun rett tilbake i hend - 
els ene, og hun opplevde faren på nytt. 
Dette fikk assistenten til å møte henne på 
en helt ny måte. Vi kunne snakke med 
jenta om at vi forstod at hun var redd 
når hun var «umulig» og hun kunne da 
bekrefte dette. Assistenten lagde en plan 
sammen med jenta og fosterforeldrene om 
at de skulle være tett på henne når de 
hørte sirenene for å trygge henne på at det 
ikke var noen fare. Hverdagen til denne 
jenta ble etter hvert mye roligere, hun 
hadde fått en assistent med en helt my 
forståelse. Assistenten forstod at det var 
smerteuttrykk for hennes indre smerte som 
var årsak til mye uheldig atferd, og skolen 
begynte å jobbe med å forstå følelsen bak 
hennes smerteutrykk.

Det er viktig å forstå at når et barn 
trigges så kan det oppleve nøyaktig de 
samme følelsene som når de vonde 
hendelsene inntraff når det bodde 
hjem me. Det er ikke i stand til å skille 
på om farene er reelle eller ikke, og i 
denne fasen hjelper det lite å prate til 
barnet. Det å forsøke å snakke til et 
barn i denne fasen vil bare være med på 
å forsterke stress og redsel. Vi må hjelpe 
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til å trygge i stedet! Skru av alarmen. 
Det har ingen sjanse til å klare å hånd - 
tere dette alene på grunn av sine regu - 
leringsvansker! 

Traumebasert omsorg i 
praksis
Traumebasert omsorg bygger på tre 
hovedpilarer som fosterbarn trenger. 
Det er gode relasjoner, trygghet og 
regulering. Tre viktige pilarer som må 
ligge til grunn i all fosterhjemsomsorg. 
Å jobbe med traumatiserte barn og 
ungdom innebærer også at vi må jobbe 
mye med oss selv. Vi må våge å ha like 
mye fokus på vår fungering som på 
barnets smerte. Vi må kunne være i 
stand til å regulere både barnet og oss 
selv.  Om vi liker det eller ikke så er det 
ofte vårt gjensvar som gjør at våre barn 
blir ennå mer uregulerte. Vi er fra na - 
tur ens side utdelt med noe som kalles 
speilnevroner. Det betyr at vi svar er på 

samme måte som vi blir møtt. Vi liker 
den som liker oss, avviser når vi blir av - 
vist osv. Så vi må jobbe «mot natur en». 

Trygghet
Trygghet er en av de aller viktigste be - 
hovene et traumatisert barn har. Første 
skritt til dette er å flytte barnet i foster - 
hjem. For å bygge trygghet må noen 
grunnprinsipper være til stede. Trauma-
tiserte barn og ungdom trenger struk-
tur og forutsigbarhet og voksne som er 
sensitive for barnets behov. Men barnet 
selv vet ikke at det er trygt for det har 
trent så alt for lenge på å være redd. 

Barn og ungdom som har vært ut - 
satt for mye stress over lang tid bruker 
all sin energi på å forsøke å fange opp 
stemninger. De skanner og kjenner 
etter om det er trygt eller utrygt og mye 
av fokuset er:  Hvem liker meg? Hvem 
liker meg ikke? Hvem er glad når jeg 
kommer? Hvem smiler? Jo mer vi lærer 

om hvordan virkeligheten ser ut for 
fosterbarnet, jo viktigere blir det for oss 
hjelpere å vektlegge og prøve å forstå 
det. Våre barn kan være midt i krigen 
inni seg, selv om alle andre rundt dem 
er trygge. Voksne de trodde var deres 
trygghetspersoner har sviktet dem. 
Hvordan kan de vite hvem de kan stole 
på? Våre barn er eksperter på å «skanne» 
både mennesker, steder og situasjoner. 
Dette opptar plassen til blant annet 
læring, evne til konsentrasjon osv. Det 
hjelper lite å fortelle et barn som har 
blitt seksuelt misbrukt av sin far nesten 
hver kveld at det kan sove trygt og 
godt. Våre ord har liten verdi! Mange 
ganger må vi heller trygge dem på 
andre måter enn å snakke. Vi må ta 
fosterbarna på alvor og sammen med 
dem finne ut hva som er trygt. De har 
ofte svar når vi hjelper dem. Et spørs-
mål kan for eksempel være: Når du er 
redd, hva er det som gjør deg rolig da? 
Jeg blir mange ganger forundret over 
svarene de kommer med. Det handler 
mange ganger om at vi må tørre å 
spørre.

Et eksempel 
En fosterfamilie jeg fulgte opp for mange 
år siden fikk en gutt som ikke klarte å 
sove det første halve året i fosterhjemmet. 
Jeg jobbet mye med familien på å få dem 
til å forstå at det handlet om høyt indre 
stress og stor utrygghet. Fostermor startet 
med å sove på madrass inne hos gutten. 
Det tok ikke mange uker før han sovnet 
på ti minutter, og det ble slutt på utager - 
inger ved leggetid. Han fikk en følt 
trygghet. Han klarte ikke å fortelle at han 
var redd, men fosterforeldrene hadde sett 
et mønster i at når han utagerte som 
mest, trengte han voksne som var tett på, 
gjerne tok ham på fanget. De måtte jobbe 
med å klare dette da de hadde mest lyst til 
å sende ham på rommet og gi ham 
konsekvenser når det sto på som verst.

 Det kan mange ganger være vanske - 
lig å forstå at det ofte ligger en stor 
frykt og høyt stressnivå bak deres krev - 
ende atferd, om man ikke har fått 
kunn skap om dette. Fosterbarn kan 
sjelden sette ord på at de er redde. 
Dette kan blant annet handle om at de 
har skrudd seg av for å overleve, og der - 
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for kan de virke både trygge og tillits-
fulle. Jeg har opplevd mange ganger at 
både skole, barnevern og til og med 
fosterforeldre blir lurt til å tro at de 
ikke er redde. Det som har gjort mest 
inntrykk på meg opp gjennom årene i 
møte med fosterbarn, er når jeg etter 
lang tids arbeid blir invitert inn og de 
tør å vise hvor stressa de er, og alt de er 
redde for. Jeg har lært så utrolig mye av 
å få være tett på barn som er merket av 
hardt vær. Det er det mest meningsfylte 
som finnes. Jeg tør påstå at vi også får 
avtrykk som setter varige spor. Jeg har 
opplevd mange ganger at barn som 
etter hvert klarer å kjenne på egne følel - 
ser, kan bli mye mere redde. For nå 
flykter de ikke lenger vekk når følelsene 
settes i sving. Husk at vi aldri kommer 
lengre med et barn enn det vi våger å  
gå selv. Vi må tåle våre sterke følelser 
for å hjelpe barn og ungdom å tåle sine 
egne.

Mange fosterbarn kan etter mye 
trygg ing av fosterforeldrene sine, tåle mer 
når de er med dem de er trygge på. Men 
i andre situasjoner kan vi fort se samme 
reaksjonsmønster som de hadde i star - 
t en. Det er ofte et signal om at stressni-
vået har vært høyt og de har vært for 
redde. Min erfaring er at mange barn har 
behov for en trygghetsperson som regu - 
lerer i lang tid for å kunne klare å fun  - 
g ere. På egen hånd viser de ofte regresjon. 
De blir beskrevet som to helt forskjellige 
barn med og uten trygghet.

Våre «trygge barn» er ikke trygge, 
men skrudd av. De er ofte redde, men 
gir helt andre signaler på dette, da de 
ikke klarer å sette ord på at de er redde. 
Det må vi lære dem til å forstå fordi de 
ikke klarer å forstå sine egne følelser. De 
kjenner bare på det indre stresset. De 
har vært så mye redde at det ofte blir en 
kronisk utrygghet. Og vår jobb er å 
tryg ge og trygge dem, slik at vi mer og 
mer kan hjelpe dem å skru av stresset på 
innsiden. Våre barn kan til og med være 
reddere med få til stede. Det er viktig at 
vi forstår at følt trygghet som våre barn 
trenger, er noe helt annen en reell trygg - 
het. 

Kraften i gode relasjoner
Det som skades i relasjon, må heles i 

relasjon. Barnets hjerneutvikling vil 
påvirkes av gode relasjoner/samhand-
ling. På samme måte vil den påvirkes 
negativt av dårlig samhandling. På 
samme måte vil hvert gode møte være 
utviklende for barnets tilknytningssys-
tem og motarbeide barnets «skjema» 
om voksne som farlige eller forutsig-
bare. 

Hver gode erfaring de har i relasjon 
til andre vil legge seg som nye spor i 
hjernen. Men hvordan skal vi være i 
stand til å gi dem det de trenger når de 
støter oss bort så mye av tiden. Flere 
psykologer innen traumefeltet er opp - 
tatt av økt satsing på kompetansen som 
ligger i å klare å møte et  barns krev-
ende væremåte. Flere mener dette bør 
være bærebjelken i å «utdanne» foster-
foreldre. Mange fosterforeldre tar på 
seg en oppgave som til tider er svært 
krevende, og kan av og til føles nær-
mest naturstridig. Vi må søke kunn-
skap og veiledning slik at vi kan få 
hjelp til å se følelsen bak smerteuttryk-
ket. Vi kommer til å feile til tider, men 
vi har ikke lov til å gi opp, men må 
gjøre det vi vet hjelper. For vi må alltid 
huske at når barn ikke får det til, tren - 
g er de voksne som forstår at det ikke er 
fordi de ikke vil, men fordi de ikke kan.

Fosterbarn trenger voksne rundt seg 
som logrer mye med halen. En fostermor 
jeg har fulgt opp mye sier så vakk ert at 
dersom hun klarer å ha fokus på å logre 
mye med halen, blir dagene med 
fosterdatteren veldig annerledes. Våre 
barn trenger å bli møtt med den samme 
gleden en hund viser eieren når han 
kommer inn i rommet. Jeg har mye 
fokus på å gjøre fosterforeldre bevisste 
på å stå i døren når de kommer hjem, 
vise glede når de står opp osv.

Vi trenger å kjenne til tilknytnings-
hormonet oxytocin, også kjent som 
«velværehormonet». Oxytocin er et 
hormon som skapes når du får nærhet 
og berøring. Du vil føle deg avslappet 
og harmonisk. Det har også en annen 
gunstig effekt, det demper stresshor-
monet kortisol som våre barn ofte har 
mye av. Vårt mål er å få barn til å være 
mindre stresset og da er det godt å 
kjenne til effekten av gode klemmer, 
viktigheten av å sitte på et fang.

Fysisk nærhet som trygghet 
for fosterbarnet
Alle barn trenger fysisk nærhet, men 
våre barn har ulike erfaringer på fysisk 
nærhet. Noen barn kan til og med 
mistolke voksnes atferd som seksuell, 
eller som en invitasjon til seksuell kon - 
takt på grunn av egne erfaringer. Ikke 
alle vet hvordan trygg, omsorgsfull 
fysisk kontakt kjennes. Det er vår jobb 
å lære dem dette. Det er viktig at vi 
ikke går i den fellen at vi ikke tør å gi 
fysisk nærhet. Trygg fysisk kontakt kan 
bidra til å forbygge nye overgrep.  

De trenger å lære at fysisk nærhet er 
trygt. Vi må forsøke å kartlegge triggere 
i forhold til fysisk nærhet dersom det er 
mulig. Vi må være flinke til å benytte 
situasjoner som ikke trigger traume-
minner som for eksempel «high five», 
sportsaktiviteter, børste hår, massasje 
(føtter kan ofte være en ufarlig ting å 
starte med) dersom de ikke tåler så mye 
fysisk nærhet. Det rører meg like mye 
hver gang et utrygt barn finner roen i å 
sitte godt sammenkrøllet på et fang. 

Et eksempel
Da jeg fikk mitt fosterbarn startet jeg med 
å ha henne på fanget hver dag når hun så 
på barne-tv. I over et år gjorde jeg dette 
hver eneste dag. Dette hadde flere 
hensikter. Jeg økte hennes oxytocin, som 
gjorde at det skjedde noe med hennes 
tilknytningsprosses, samt at det var med 
på å roe ned stresset i kroppen. I dag som 
hun har bitt tenåring kan hun fortsatt, 
når stresset er stort og hun er redd, sette 
seg på fanget å se på barne-tv for det gjør 
henne rolig. Jeg tror at dersom vi får litt 
kunnskap om hva som hjelper våre barn, 
er det mye lettere for oss å strekke oss 
lenger enn vi ellers ville ha gjort. Jeg må 
innrømme at jeg ble ganske lei barne-tv, 
men jeg visste at det hadde en hensikt det 
jeg gjorde og da var det meningsfylt å 
gjøre dette.

Vi trenger å kunne det 
motsatte språket
Fosterbarn trenger voksne rundt seg 
som også kan det motsatte språket. Når 
de avviser, ikke vil ha en klem, sier de 
hater oss, så trenger de voksne som ikke 
lar seg avvise men sier «natt’a», gir dem 
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en klem osv. I mitt arbeid med foster-
barn bruker vi mye uttrykket «det 
motsatte språket». Vi forteller barna at 
vi kan dette språket. Det er like rørende 
hver gang et fosterbarn spør meg om 
jeg ikke kan lære fosterforeldrene deres 
dette språket også. De trenger oss tett 
på selv når de avviser.

Regulering
Vi må klare å regulere oss selv først 
dersom vi skal kunne hjelpe våre barn. 
Jeg likere å bruke bildet som de bruker 
når vi skal ut å fly og flyvertinnen for - 
teller at vi først må sette på oss selv 
oksygenmasken før vi kan hjelpe våre 
barn. Dette er absolutt et like viktig 
prinsipp når vi er fosterforeldre. En av 
de aller viktigste forutsetninger for å 
kunne hjelpe våre barn, er at vi selv har 
evnen til å regulere oss. Vi må øve på å 
tåle våre egne følelser uten å måtte 
reagere med en gang. Prøv å finne ut 
hvordan du reagerer i ulike situasjoner, 
hva gjør du når du blir redd, såret, 
avvist eller fortvilet. Hvordan kommer 
dine reaksjoner til uttrykk. Det har 
STOR betydning hvordan du kan 
hjelpe ditt barn at du våger å stille deg 
disse spørsmålene. 

Hele målet med at vi skal jobbe med 
å være regulerte selv, er at vi skal kunne 
samregulere med barnet. Akku rat som 
når et lite spedbarn trenger trøst når 
det er urolig, trenger våre barn uansett 
alder det samme. De har ikke evne til å 
regulere seg selv og er helt avhengig av 
at vi hjelper dem. Dette kalles å sam - 
regulere med barnet. Sam regulering 
betyr at vi sammen med barnet roer det 
ned, men dette stiller krav til vår egen 
regulering. Møter vi barnet med straff, 
time-out, korrigering osv., vil vi være 
med på å sekundærtraumatisere barnet, 
som er alt annet enn det vi ønsker. Det 
barnet trenger i en slik situasjon er 
time-in, da samregu lerer vi. Barn som 
blir satt på gangen av lærere, sendt på 
rommet av fosterfor eldre osv. blir bare 
ennå mer stresset og redde, og vår 
oppgave er å hjelpe dem til å IKKE 
være redde. Det kan i noen tilfeller 
være nødvendig å skjerme våre barn når 
de er uregulerte og utagerer, men det 
som barnet da trenger, er en rolig 

voksen som tar med barnet ut av 
situasjonen uten å være sint. 

Jeg har i mitt møte med mange trau-
matiserte barn og ungdom måttet ta 
dem ut av situasjoner, men da går jeg 
alltid sammen med dem og forklarer at 
jeg tar deg med til et annet rom for nå 
ser jeg at du er urolig og stresset. Dette 
skal aldri gjøres som straff og for at vi 
er sinte. Mange ganger er de så sinte at 
jeg ikke en gang når inn med noe snakk, 
det vil bare gjøre det verre. De kan hyle 
og skrike de styggeste ting til meg, men 
klarer jeg å jobbe med meg selv med å 
være regulert, kommer jeg til slutt igjen - 
nom til barnet. Barnet opplever at det 
får hjelp til å roe seg ned. Når barnet 
ikke lenger er stresset og aktivert, er det 
også mye mer mottakelig for prat. Da er 
det viktig å hjelpe barnet med å finne 
følelsen bak atferden. Jeg lover deg at 
med gjentatt trening på å få hjelp til å 
regulere seg, vil det gi resultater. Dette 
arbeidet tar lang tid og er både krevende 
og til tider kan det tappe oss helt, men 
om vi virkelig har tro på at det fungerer 
er det lettere å holde ut. 

Jeg har med mange av de barna og 
familiene jeg har jobbet med virkelig 
fått se at det er håp. Redde barn blir 
mindre redde, mindre stresset, og de får 

bedre og bedre selvregulering. Når de 
selv klarer å regulere seg, betyr det at 
forbindelsen til den fornuftige delen av 
hjernen fungerer mye bedre. Da kom - 
mer empatien på plass, de kan prate 
mer og smerten på innsiden blir 
mindre. De blir ikke så overveldet av 
alle sine følelser og har da ikke behov 
for så mye krevende uforståelig atferd. 
Vi kan si at termostaten til våre barn er 
ødelagt og de kan derfor ikke regulere 
sine følelser.

 Traumatiserte mennesker vil kunne 
oppleve litt sorg som bunnløs fortvil-
else, litt redsel som panikk, litt sinne 
som raseri, litt usikkerhet som kaos, litt 
smerte som uutholdelig. Og for dem er 
det en helt reell følelse og dette vil ofte 
gi en lite heldig atferd. Det kan være 
vanskelig å klare å opptre rolig når vi 
skal håndtere våre fosterbarns traume-
relaterte atferd. Noen ganger blir vi jo 
nesten selv som et barn i møte med 
barn som ikke vil høre, som reagerer 
med sinne og avvisning. Vi må ha 
fokus på hvor viktig det er at vi jobber 
med å regulere egne følelser for at vi 
skal kunne forstå og hjelpe dem å regu - 
lere seg selv.  Klarer vi som voksne å 
holde oss rolige, vil ofte barnet og 
ungdommen roe seg ned. Våre tanker 
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og holdninger vil ofte være med på å 
påvirke vår egne regulering. Dersom jeg 
tenker at jeg blir manipulert av ung-
dommen, eller jeg tenker at «dette skal 
hun ikke slippe unna», blir jeg mer og 
mer uregulert, og klarer da ikke roe ned 
barnet/ungdommen. Men dersom jeg 
tenker «Ååå, nå er hun veldig trigget og 
redd for ett eller annet. Jeg må trygge 
henne og være så rolig jeg kan», vil 
dette være mye mer effektivt på å hjelpe 
fosterbarnet til å klare å slå av alarmen 
og bli rolig.

Lære å kjenne egne skygger
Vi må bli fosterforeldre som tør å jobbe 
med å forandre oss selv og hvor dan vi 
møter våre fosterbarn. For der som vi 
våger å være ærlige med egne liv, handler 
det like mye om oss selv som om våre 
«vanskelige» barn. Jeg må ha mot til å 
våge å gå inn i meg selv for å se hvilke 
skygger jeg har i mitt liv som gjør at jeg 
ikke klarer å forstå mitt foster barns 
smerte. Dette krever mot! Vi må lære å  
kjenne våre styrker og svakheter. Å dele 
erfaringer om våre nederlag er viktig for 
at vi skal klare å komme på sporet av 
god omsorg. Og vi må gi oss lov til å 

være mennesker med våre feil og mang - 
ler. Vi kommer til å feile gang på gang, 
og dette må vi få lov til uten at vi skal 
ha dårlig samvittighet. Men vi skylder 
våre sårbare barn og ungdom at vi våger 
å se på våre feil i stedet for at de blir de 
umulige barna. Og husk toget har ikke 
gått, det er HÅP for alle våre barn! Du 
er med å utgjøre en forskjell, du skap - 
er en ny historie.
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