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Dagens:  

• Hva er traume? Kort! 

• TRAUMESENSITIV MILJØBEHANDLING  
– Generelt 

– Case fra egen avdeling 

 



Hva er et traume? 
 • Ordet traume er gresk og betyr sår eller skade.  

 
«Traume er en fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og 
mentale skader (psykisk traume) og belastninger som skyldes 
påvirkning utenfra.» (Store medisinske leksikon) 

 
• Har med vår psykologiske tilstand å gjøre (omtales ofte 

som psykologisk traume)  
– En opplevelse av et brudd i den indre tryggheten 
– En menneskelig reaksjon i en unormal situasjon 

• Situasjonen vil oppleves som: Overrumplende,  skremmende og 
uforståelig. 

NB! Det er den enkeltes opplevelse av hendelsen som avgjør om det 
blir et traume, og ikke hendelsen i seg selv. Mange klarer seg fint i 
etterkant av opplevelser. Men det er noen som blir dårlige av det.  

 
 
 

 



 
 • Når en person blir utsatt for veldig 

traumatiske hendelser; behandling flere 
steder, parallelt. Medisiner, terapirom, der 
pasienten bor (behandlingsavdeling).  

                 dagens fokus.  

• I fagmiljøet drøftes den miljøterapeutiske 
intervensjonen (gripe inn).  

Først stabilisering, så behandling/ «gripe inn»? 

Men;..enn så lenge..:  

Nå: skiller ikke på dette. 



Begrepet Toleransevinduet i traumesensitiv 
miljøbehandling:  

«Toleransevinduet» viser til det spennet av aktivering som er optimalt, 
passe for et individ – ikke for høyt og ikke for lavt» (Siegel, 2012).  

 

Flytsonen, tåleevnen, der man er «best», har det bra, har overskudd, får 
gjennomført aktiviteter osv.   

 
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 
 

- Informativt, visuelt, støttende, beskrivende,  terapeutisk, 
samlende, psykoedukativt 

 

 

 

 

 

 



  

Målet med behandlingen:  

– øke «vinduet»/ aktiveringssonen.  

 

 

 

 

 

Størrelsen er avhengig av tidligere erfaringer, 
kontekst og dagsform.  

 

 



•   
 
 
   
 

Mål med behandlingen:  
Styrke «Den indre veggen» 
 
 

 
 

 

• En symbolsk vegg, viser hvor mye den  
enkelte mestrer å holde på avstand eller  
forholde seg til minner 

• å styrke den indre veggen», øve på å lage en solid indre vegg 
mellom da og nå 

 

    

 

                                         

Fortid Nåtid 



Hvordan «øke» vinduet/ aktiveringssonen? 
Hvordan ruste opp «den indre veggen»? 

 

Stabilisering 

 

 



Men ALLER først!!  
Noen forutsetninger i miljøet for å lykkes:  

• Enes om lik praksis. Alle må være enige i, iallefall være tro mot det som blir bestemt.  

 

• Klar og tydelig plan i miljøet. Hva er personalet sin jobb og hvordan skal den gjøres. På 
alle nivåer (!). Er dette på plass er det mye lettere å opptre lavaffektivt.  

 

• Fysiske miljøet er tilrettelagt. Omgivelsene funker, hensiktsmessig miljø og gjenstander 
som tåler svingninger. (planlegge for «det værste» uten at personen selv merker det).  

 

• Unngå høy EE blant personal(Expressed Emotions/ uttrykte følelser).  

– «Klimaet» rundt en pasient. Kritiske kommentarer, fiendtlighet og emosjonell 
overinvolvering (High Expressed Emotion -EE) 

• En erkjennelse av at dette kommer til å ta tid, at det ikke blir borte med det første. 
(personal slapper lettere av, blir ikke med på svingninger, TTT). (Dager, uker ,mnd, år?)  

 

: Lavaffektiv tilnærming!!  

 



Case: En pasient på SUA 

  



  
Kort om bakgrunn og historikk:  
Dame i tidlig 20-årene, bor hjemme hos egen 
familie, diagnostisert med lett 
utviklingshemming.  
Situasjon:  
Kommer inn på mottak og ordinær psykiatrisk 
avdeling etter forverret psykisk tilstand: 
Rømmer, går ute om natten vinterstid uten sko, 
forteller dryppvis om en voldtekt, agitert, 
nedstemt…. 
Overføres siden til vår behandlingsavdelingen for 
videre utredning og stabilisering av psykisk 
helse.  



I avdelingen så vi disse atferdsuttrykkene:  

Handlingsmønster: Aktive forsvarsmekanismer.  
Tegn og symptomer hos vår pasient:  
Går med raske skritt (tramper hardt), smeller med dører, 
roper og skriker(«jeg hater deg»), slår seg selv i ansiktet, 
kaster gjenstander, skifter tøy ofte, rynke i pannen   

 
Handlingsmønster: Sosialt engasjement. Trygg og 
velregulert.  
Tegn og symptomer hos vår pasient: Oppsøkende og 
inviterende. Ber om ting. Aktiviteter. Hører musikk/ 
danser/synger. Matlyst. Ønsker å gå tur. Kan fortelle.. 
  

Handlingsmønster: Passive forsvarsstrategier.  
Tegn og symptomer hos vår pasient: Tar minimalt med 
kontakt og initiativ, latenstid (tale og motorisk), svarer 
med enstavelsesord, lite matlyst (gikk ned i vekt), gråt, 
står lenge i dusjen (med tøy), tilbaketrukket, stirrer ut i 
luften.. Timesvis 



 
 
 
 
 
 
Hvordan hjelpe vår pasient   
til stabilisering?  



  Skape arbeidsallianse 
 

Legge grunnlaget for videre arbeid og behandling. 
Tillitsbygging.  

– Være synlig, være sammen med, bli kjent.  

– Holde seg til dagsplan/ strukturen. Oppleves 
trygg og stabil.  

– Være en opplevd trygghet. 

– Ufarliggjøre seg selv.   

– Spørre og vise «interesse», være nygjerring. 
Hvilken person har du ovenfor deg? Hva liker 
denne personen å gjøre, spise, hva likte du før? 

 



  

 

Skape trygge  

og forutsigbare rammer: 

 
Omgivelsene fremstår i all hovedsak likt. Bygge oppunder: Faste og 
regelmessige måltider, døgnrytme, mestringsfylte aktiviteter.  

Personaloversikt: dag, kveld, natt 

Dagsplan: stå opp, måltider (sunt kosthold), 

aktivitet (balanse), legge seg. (bonus: former personalet også- likhet) 

Mobil plan?  

 



  
Gi tilpasset informasjon.  
Hjelpe henne til å forstå hva som skjer? Hvorfor hun er 
innlagt? Hvilke medisiner hun får? Osv.  

– For å sikre nok og riktig informasjon 

– Hente opp igjen informasjon når man trenger det.  

– Avdekker om det er behov for ytterligere informasjon 

– Sikrer også en likhet i formidlingen.  

 



  
Lavaffektiv tilnærming: 

 
– Være en Reguleringsstøtte: holde seg innenfor eget 

toleransevindu. Kjenne igjen reaksjoner hos 
pasienten og handle deretter. Forholde seg rolig ved 
uro, rop, smelling med dører, gråt, nedstemthet.  

– Lave skuldre: «Det vil ta tid» 

– Sørge for å holde det ryddig rundt henne. Få ting 
(hun rydde selv vekk).  

– Kopper av plast….Gjenstander som tåler 
svingninger.  

– Jevnlig sensorisk tilnærming (smak, kjenne på, føle 
på) «her og nå».   

 

 

 

 



  
Validerende og  

bekreftende kommunikasjon 

 

«jeg ser du har det vanskelig nå» , «skjønner 
at dette er vondt», «ja dette er leit». «Det kan 
jeg godt forstå». «Ja, nå hører jeg at du er 
sint».  

 



 
 Tilrettelegge for mestringsstrategier.  

Legge til rette for å hjelpe pasienten til å forbi 
i aktiveringssonen lengst mulig. Utvide 
vinduet. Styrke veggen:  

– Musikk, dans, sang (Ipad) 

– Pynte seg. Bruke tøy man føler seg bra i. 
(tilgjengelige kjoler og annet tøy) 

– Gå turer, lufte seg 

– Behovsmedisin 



Defokusert tilnærming: 
Formidle noe uten å ha gjenstand, gjøremål eller 
person i fokus:   

 

- Sette mat/ drikke frem uten å lage så mye ut 
av det. Trenger ikke nødvendigvis 
«annonseres»  

- Unngå «direkte» formuleringer i evnt 
samtaler, men heller f.eks «det er vanlig å bli 
redd noen ganger…».  

- Walk and talk 



 
Psykoedukasjon 
 

 

Psykoedukasjon, «læren om egen tilstand og vansker.»  

 

- Informasjon om egen psyke og egen situasjon. Og hva man kan gjøre for å 
få det bedre 

- Normalisering av traumereaksjoner 

 

 

 

 
  To eksempler og en film                                             

 



 
Hvordan hjelpe vår  
pasient til bearbeiding og  
behandling av traumelidelse? 
 

I tillegg til opprettholdelse av stabilisering 
kommer bl.a:  

• Psykoedukasjon: informasjon om egen 
psyke og egen situasjon. Og hva man kan 
gjøre for å få det bedre 

 

– To eksempler og en film 



  
Litt om hvordan du har hatt det mens 
du har vært syk:  
  
Det har vært utrygt å være deg og du 
har måttet passe på deg selv mye, og da 
har hjernen din blitt kjempegod på å 
søke etter farer, den har en veldig 
voldsom alarm.  
 
Når alarmen starter vil alarmen gjøre 
alt den kan for å beskytte deg, og gjøre 
det sånn at du helst vil være alene. Det 
samme som å lage en avstand til andre 
mennesker.  
 
Men nå er du trygg, og da kan du 
begynne å øve på å skru av alarmen og 
trene opp noen nye tanker 
 



   

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tXOgvchh_Lc  
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