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1. Litt om traumer i oppvekst som folkehelseproblem 

2. Prinsipper for hjernens/nervesystemets utvikling 

3. Betydningen av reguleringsstøtte og sanserikdom for 

utviklingene av reguleringskapasitet 

4. Nevrobiologiske og funksjonelle konsekvenser ved 

stressbelastninger + svikt i reguleringsstøtten  

5. Implikasjoner for kartlegging og «diagnostikk» (hva vi skal 

ser etter) 
 

                 --------------------------------------------------------- 

6. 6 prinsipper for hvordan vi kan hjelpe disse barna videre 

(inkl. mikro-, relasjonell-  og makroregulering) 

Plan for kurset 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Ved opplevd trussel: Vagusnerven «slipper opp» 

strammingen av mellomøret slik at øret tunes inn 

mot et annet frekvensområde enn menneskelige 

stemmer 

    (Porges, 2009) 



Begrepsavklaring 

 Hva skal til for å kalle noe et traume? 

 Type I og Type II traumer? 

 Komplekse traumer? 

 Utviklingstraumer? 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Utviklingstraumer 

 En ny traumepsykologi? Paradigmeskifte?  

Det var da voldsomt! Hva er det liksom som 

skal være så nytt da? 

 Overordnet: En traumepsykologi som er 

forankret i utviklingspsykologisk kunnskap 

 Fra fokus på skade og reparasjon av skade, 

til fokus på skjevutvikling og gjenetablering 

av normalutvikling 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



 Røttene i voksenfeltet, fokus på «påført skade», påført av 

overveldende hendelser, PTSD, reparasjon av skaden 

 Passer dårlig for de mye mer globale vanskene hos barn som 

har opplevde sammensatte belastninger fra før de kan huske  

 Barn som traumatiseres på den måten mister også avgjørende 

erfaringer. Vanskene handler ikke bare om påført skade, like 

mye om hva det ikke har fått  

 Nye spørsmål har kommet i sentrum: Hvilke erfaringer er det 

barn ikke må gå glipp av? Hvordan kompensere for dem? 

 «Traumebehandling» blir da et anliggende for alle tjenester 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Verden går stort 
sett fremover, de 
unge i dag fungerer 
bedre enn vi gjorde! 

Dag Ø. Nordanger, 2018 





Hva med vold og overgrep 
mot barn, er det noen nytte 
i innsatsen vi gjør? 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



0

5

10

15

20

25

30

2007 2015

Seksuelle ovegrep

Vold

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Men, slik belastninger er 

fremdeles et av våre største 

folkehelseproblemer. 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



San Diego, 17 000 voksne fra normalpopulasjon. Største 

studie av konsekvenser av krenkende barndomserfaringer 

på fysisk og psykisk helse og livsstil.  

Har studert konsekvensene av 10 kategorier belastninger i 

oppveksten: 1) psykisk vold, 2) fysisk vold, 3) seksuelle 

overgrep, 4) emosjonell omsorgssvikt, 5) fysisk omsorgs-

svikt, 6) skilsmisse, 7) vold mellom foreldre, 8) forelder rus-

misbruker, 9) forelder psykisk syk, 10) forelder i fengsel 

 

Adverse Childhood Experiences (ACE) studien 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Depresjon i voksen alder 

Kvinner 

Menn 

Antall typer krenkende barndomsopplevelser (ACEs) 

Vincent Felitti (2012), lastet ned fra: 

http://www.acesconnection.com/blog/presentations 



Hallusinasjoner i voksen alder 

Antall typer krenkende barndomsopplevelser (ACEs) 

Vincent Felitti (2012), lastet ned fra: 

http://www.acesconnection.com/blog/presentations 



Selvmordsforsøk i voksen alder 

Antall typer krenkende barndomsopplevelser (ACEs) 

Vincent Felitti (2012), lastet ned fra: 

http://www.acesconnection.com/blog/presentations 



Kroniske luftveislidelser i voksen alder 

Antall typer krenkende barndomsopplevelser (ACEs) 

Vincent Felitti (2012), lastet ned fra: 

http://www.acesconnection.com/blog/presentations 



Alkoholisme i voksen alder 

Antall typer krenkende barndomsopplevelser (ACEs) 

Vincent Felitti (2012), lastet ned fra: 

http://www.acesconnection.com/blog/presentations 



Injiserende rusmisbruk i voksen alder 

Antall typer krenkende barndomsopplevelser (ACEs) 

Vincent Felitti (2012), lastet ned fra: 

http://www.acesconnection.com/blog/presentations 



Utøvelse av vold i nære relasjoner 

Antall typer krenkende barndomsopplevelser (ACEs) 

Kvinner Menn 

Vincent Felitti (2012), lastet ned fra: 

http://www.acesconnection.com/blog/presentations 



 Utviklingspsykologien alene har ikke kunnet 

gi en fullgod forklaring på det 

 Og traumepsykologien absolutt ikke 

 Men koplet sammen kommer vi lenger 

 Reguleringsbegrepet kan være en nøkkel 

Hvorfor så komplekse vansker?  

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Gruppeoppgave 1a 

Jakob ble grovt og livstruende mishandlet av sine foreldre da 

han var spedbarn. Da han var seks uker gammel fikk han påvist 

19 ribbensbrudd. Jakob er nå tre år og bor i fosterhjem, han 

har ikke hatt kontakt med foreldrene etter at mishandlingen ble 

avdekket. Foreldrene har nå i en Høyesterettsdom fått tilkjent 

samværsrett med ham én gang i året. I begrunnelsen for 

dommen heter det at det ikke kan sannsynliggjøres at Jakob vil 

bli retraumatisert av samvær med foreldrene. 

 

Tenk dere at dere er sakkyndige i saken, og skal forklare kort 

og konsist for retten hva retraumatisering er og hvordan det 

kan forventes å komme til uttrykk hos Jakob under samvær 

med foreldrene. Lag et innlegg på ikke mer enn 3 minutter.  

 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Gruppeoppgave 1b 

Du møter en jente på 18 som ble utsatt for en voldelig voldtekt 

i etterkant av en privat fest. Det skjedde på et soverom mens 

det fremdeles var andre gjester igjen i huset. Hun bebreider 

seg selv for måten hun reagerte på, spør seg selv hvorfor hun 

ikke ropte på hjelp, hvorfor hun ikke kjempet mer i mot. «Jeg 

lot det liksom bare skje», sier hun.  

 

 

Formuler en kort forklaring for henne på hennes reaksjoner, 

som kan bidra til å redusere den skammen hun føler for sin 

reaksjonsmåte under overgrepet. Ikke mer enn tre minutter. 

 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



1. Hjernen vår er «bruksavhengig», den 

utvikler seg på grunnlag av stimulering 

2. «What fires together, wires together» 

3. Sekvensiell utvikling, grunnmurprinsipp 

4. Den utvikler seg primært på grunnlag av 

mønstre av erfaringer, de tingene som 

skjer igjen og igjen 

5. Den aller mest potente drivkraften er 

mønstre av regulerende erfaringer 

Dag Ø. Nordanger, 2018 
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Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Reguleringsstøtte 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Reguleringsstøtte versus samregulering 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Bruksavhengig, hva som skal til, egen kapasitet  

12 
 

 

Sanserikdom 
 

 Stemmeleie 

 Rytmisk byssing 

 Kroppsvarme 

 Berøring 

 Samspill 

 
Taktil-, likevekt-, hørsels-,  

syns-, lukte- og leddsans 

 

 > Regulert tilstand 
 

 Dag Ø. Nordanger, 2018 



Hentet fra: www.kidshealth.org.nz/adolescent-brain-development 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



 

«Bottom-up» prosesser, som drives av 

grunnleggende kroppslig og sensorisk 

stimulering 

Hierarkisk prinsipp: Når «fylt opp» 

øverst blir vi rigget for «top-down» 

prosesser; det over kan overstyre det 

som er lenger ned   

Ikke robust hierarki; når vi kommer 

utenfor toleransevinduet mister vi 

tilgang til den reguleringskapasiteten 

Da må vi ty til de mer grunnleggende 

formene for regulerende stimulering  

Ikke alle barn har fått mulighet for en 

optimal «bottom-up» utvikling 

Og mange av dem lever med et 

konstant forhøyet aktiveringsnivå 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



  
  
  
 

Amygdala 
(Alarmsentral) 

Hippokampus 
(Erfaringsarkivet) 

Binyrene 
(Stresshormoner) 

Prefrontal korteks 
(Resonering) 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



  
  
  
 

Hallo! Jeg sitter jo trygt her på 

Storefjell Høyfjellshotell og 

hører på et foredrag! 

Det var visst bare et 

pedagogisk virkemiddel!    

Falsk alarm! 

Kjenner typen, harmløs 

akademiker som bare 

prøver å tøffe seg litt. 

Falsk alarm 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



  
  
  
 

Amygdala 
(Alarmsentral) 

Hippokampus 
(Erfaringsarkivet) 

Binyrene 
(Stresshormoner) 

Prefrontal korteks 
(Resonering) 

Reguleringssystem 

Alarmsystem 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



  
  
  
 

Barn har et underutviklet 

reguleringssystem (det er 

det som er å være barn!) 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Reguleringsstøtte 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



  
  
  
 

Dag Ø. Nordanger, 2018 
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Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



STRESS 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



  
  
  
 

Trussel! 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Så hva da når barn får påført 

stress, og samtidig ikke får 

den viktige erfaringen av å 

bli regulert? 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2013 

Når to onder opptrer sammen: 

Truende erfaringer + sviktende 

reguleringsstøtte 
Dag Ø. Nordanger, 2018 



Foto: Supera Psicologia Clinica 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2013 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Martin H. Teicher, 03.06.2017 



  
  
  
 

Trussel! 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Hyperaktivering 

Hypoaktivering 

Uro, aggresjon, utagering, 

impulsivitet, tankekøyr, m.m. 

Nedstemtheit, tomheit, fjernheit,  

føler seg lamma, nummen, m.m. 
  

TOLERANSEVINDUET 
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Dag Ø. Nordanger, 2018 



«Jeg kutter meg for å dempe uro. Jeg griper til den 

fysiske smerten for å fordrive den mentale» 

«Jeg kutter meg når tomheten overvelder meg. Det 

er en lettelse å se blodet renne; … Jeg lever, jeg er 

et menneske som kan føle smerte» 
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«Jeg har vært urolig inni meg siden jeg var en liten 

gutt. Herionen gav meg ro, fri fra kaoset» 

 

«Når man velger rus, slik jeg gjorde, er det for å fylle 

et tomrom. Jeg har alltid hatt behov for å fylle 

tomheten i meg selv» Dag Ø. Nordanger, 2018 



  
  
  
 

STRESS 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



«Overlevelseshjernen» 
trumfer «læringshjernen» 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



 
Baron-Cohen et al, 2001, Sommerfeldt & Skårderud 2010  



 
Baron-Cohen et al, 2001, Sommerfeldt & Skårderud 2010  



Perry, 2001 



 Diagnostiske kategorier organiserende 

prinsipp for kartlegging og hjelp 

 Reguleringsvansker krysser diagnostiske 

kategorier 

 Hva vi ser (og dermed behandler) kan 

avhenge av hva som er «iøynefallende»   

- hvor vi fester blikket 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Hyperaktivering 

Hypoaktivering 

Uro, aggresjon, utagering, 

impulsivitet, tankekjør, m.m. 

Nedstemthet, tomhet, fjernhet,  

føler seg lammet, nummen, m.m. 
  

TOLERANSEVINDUET 
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Dag Ø. Nordanger, 2018 



Eksponering

for vold 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



VANLIGSTE DIAGNOSER 

 Angstlidelser: 34 % 

 ADHD: 32% 

 Depresjon: 23 % 

 Asberger: 23% 

 RAD: 21% 

 Atferdsforstyrrelse: 19% 

60 % 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Hyperaktivering 

Hypoaktivering 

Uro, aggresjon, utagering, 

impulsivitet, tankekjør, m.m. 

Nedstemthet, tomhet, fjernhet,  

føler seg lammet, nummen, m.m. 
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Hyperaktivering 

Hypoaktivering 

Uro, aggresjon, utagering, 
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Hyperaktivering 

Hypoaktivering 

Uro, aggresjon, utagering, 
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Hyperaktivering 

Hypoaktivering 

Uro, aggresjon, utagering, 

impulsivitet, tankekjør, m.m. 

Nedstemthet, tomhet, fjernhet, 

føler seg lammet, nummen, m.m. 
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Dag Ø. Nordanger, 2018 



«Jeg levde i et regime hvor jeg ble truet 

på livet fra så langt tilbake som jeg kan 

huske. I stedet for å undersøke hvorfor 

jeg oppførte meg som jeg gjorde, fikk jeg 

et amfetaminpreparat for at jeg skulle 

takle hverdagen bedre.» 

 
(Fikk oppfølging ved BUP for ADHD fra hen 

var 8 til hen var 18 år gammel) 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Tok selvkritikk, etterlyste selv mer kunnskap om dette  

Dag Ø. Nordanger, 2018 



 «Et traume er ikke et traume». Hendelser 

rammer ulikt alt etter balansen mellom vi 

belastninger og reguleringsstøtte, og alt etter 

hvor barnet er i sin utviklingshistorie når 

hendelsene inntreffer  

 Dette lar seg ikke beskrive av et kategori-

system, vi trenger en utviklingsbasert 

tilnærming 

 Neurosequential Model of Therapeutics 

(NMT), er det et alternativ? 

 

Dag Ø. Nordanger, 2018 





Autonom 

regulering 

Hjerte-kar/ 

Autonome NS 

Temperatur/ 

metabolisme 

Samsyn/ øye-

koordinering 

Suge/svelge- 

funksjon 

Oppmerksom-

het og fokus 

Spising og 

appetitt 
Søvn Finmotorikk Grovmotorikk 

Dissociativ 

respons 

Fight/flight 

respons 

Endokrin 

funksjon 

Sensorisk 

følsomhet 

Belønnings- 

funksjon 

Affekt-

rugulering 

Inntoning/ 

empati 

Psykoseksuell 

fungering 

Relasjon/ 

tilknytning 
Arbeidsminne 

Tolkning av 

sensorisk info 

Tidsfølelse / 

belønningsuts 
Ikke verb. og 

verbal komm. 

Språk / 

artikulering 
Konkret 

kognisjon 

Selvoppfatn./  

-bevissthet  

Ikke verbal  

kognisjon 
Impuls-kontroll 

Matte og 

symboler 

Lesing og 

skriving 

Abstrakt 

kognisjon 

Moral og 

verdisystem 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Gruppeoppgave 

«Se på meg når jeg snakker til deg!» 

 

Diskuter mulige perspektiver som kan ligge til 

grunn for utsagnet, og hva vi skal tenke om det 

i et reguleringsperspektiv.  

Dag Ø. Nordanger, 2018 



6 prinsipper  

for hvordan fremme «læringen» 

utviklingstraumatiserte barn og 

unge trenger 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



1. Fremme trygghet = skape beroligende miljø 

2. Ta konsekvensen av hjernen «lærer» på 

samme måte også etter småbarnstiden  

3. Gjenskape elementene i den tidlige 

regulerende omsorgen 

4. Klare å stå i motkrefter 

5. Skape et regulerende nettverk 

6. Hjelpe barna å forstå sine egne problemer! 

 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



 Tenke stressreduksjon, fremfor 

atferdskorreksjon 

 Redusere triggere (og forstå at   

triggerne sitter på oss) 

1. Fremme trygghet, i betydningen 

å skape et beroligende miljø 

Legg vekk ord som grenseutprøving, og velge som utg. pkt. utrygge …gode erfaringer 

Dag Ø. Nordanger, 2018 
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Motstand, 

frekk 

Sinne, 

kjefting 

Utagering 

Anspent,  

motvilje 

Ingen krav/ 

forventning 

Krav 

introdusert 
Krav 

gjentatt 

Krav 

insistert på 

Konsekvens 

introdusert  

Jonas 

Rolig 

Dag Ø. Nordanger, 2018 
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Unngåelse 

Overgivelse, 

«lydighet» 
Dissosiasjon 

Besvimelse 

Ingen krav/ 

forventing 

Krav 

introdusert 
Krav 

gjentatt 

Krav 

insistert på 
Konsekvens 

introdusert  

Julia 

Rolig 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



1. Fremme trygghet = skape beroligende miljø 

2. Ta konsekvensen av hjernen «lærer» på 

samme måte også etter småbarnstiden  

3. Gjenskape elementene i den tidlige 

regulerende omsorgen 

4. Klare å stå i motkrefter 

5. Skape et regulerende nettverk 

6. Hjelpe barna å forstå sine egne problemer! 

 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



 Traumebevisst omsorg = mangel på 

grenser og kontroll? 

 Naiv snillisme? 

Men …. 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



«Risikostyringen i en barneverninstitusjon som arbeider etter traumebevisst omsorg må forstås som en prosess     
der man ikke skal iverksette tiltak for å ivareta ansattes sikkerhet som kan retraumatisere ungdommen».  

«Risikoatferden ungdommene viser skal forstås som smerteuttrykk, og ikke villede handlinger.»  

(Bodil Eie, masteroppgave) 

 
 

Gruppeoppgave: 
 

Hva er egentlig forskjellen mellom å forstå en 

ungdoms vansker som uttrykk for en historie 

av traumatisering versus som uttrykk for en 

personlighetsforstyrrelse eller «psykiatrisk» 

lidelse, og hvilke ulike implikasjoner for tiltak 

vil de to perspektivene ha?  

 

Forbered et klargjørende innlegg på 

maks 5 minutter. 

 

 
(Google gjerne saken for mer info, søkeord 

f.eks. vollen-drapet; små enheter; drap) 

Bakgrunn: Ved institusjonen «Små enheter» drepte jente på 15 år med alvorlig traumehistorie en miljøarbeider som var alene 
på vakt med henne. Små enheter jobbet med henne ut fra en «traumebevisst omsorg»-tenkning, i tråd med første tekstutdrag 
under, og i tråd med psykiater Panjkovic sin forståelse av at jentas vansker var symptomer på utviklingstraumer (andre utdrag). 
De sakkyndige hadde en annen vurdering (to siste utdrag). Institusjonen ble dømt for uforsvarlig behandling, og er nå lagt ned. 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



2. Ta konsekvensen av at hjernen «lærer» 

på samme måte også etter småbarnstiden  

 Ikke «top-down» gjennom innsikt, men 

«bottom-up» gjennom kroppslige sanselige 

erfaringer av å komme inn i toleransevinduet 

igjen etter å vært i affekt 

 Kan ikke skje i «isolasjon», men gjennom 

daglige relasjonelle erfaringer 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Akkurat ja, der ser man 

hva det der førte til; Nå 

sitter jeg her totalt 

sosialt isolert … 

Fortsetter jeg sånn får 

jeg sosiale tilpasnings-

vansker når jeg skal 

begynne på skolen… 

Det igjen kan fort slå 

skikkelig negativt ut på  

min faglige utvikling … 

I verste fall dropper jeg 

jeg ut av videregående, 

hvis jeg når så langt … 

Da blir jeg stående på 

bar bakke når jeg skal   

ut i arbeidslivet … 

Det er jo ikke akkurat 

noen vinner når jeg skal 

finne meg en kone … 

Så best å ta det onde 

ved roten og begynne   

et bedre liv med det 

samme … 

…så la meg gå tilbake  

og være litt hyggelig 

med folk for en gang 

skyld! 

Dag Ø. Nordanger, 2018 





3. Gjenskape elementene i den 

tidlige regulerende omsorgen 

 Hvordan kan vi innføre flest mulig 

gode kroppslige og sanselige 

erfaringer i barnas hverdag? 

 

 Eller; «Hvordan kan vi vugge en 

ungdom»? 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Nivåer av reguleringsstøtte 

 Microregulering (sanseregulering) 

 Relasjonell regulering 

 Makroregulering 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



I våre tiltak for å hjelpe barn og unge til å 

utvikle sin reguleringskapasitet, utvide 

sine toleransevindu … 

 Husker vi da på hva som er det normale, 

husker vi på hvilken sanserikdom som 

normal sett inngår i utviklingen av denne 

kapasiteten? 

 Spiller vi på lag med den kunnskapen? 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Trygghet  

 

Vennlig 

 ansikt-ansikt 

kontakt! 

 

Aktivering av 

det sympatiske 

nervesystemet  

 

Sanserikdom 
(mye sensorisk 

input) 

 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Diett for sansene 



 
Oralt 

 

  

Mat som reduserer aktivering Mat som øker aktivering 

Mat som krever tygging 

Tyggegummi med søt smak 

Suge og blåse 

Nøytrale smaker 

Varme temperaturer 

 

Vertikale kjevebevegelser 

«Crunchy» mat 

Sitrus, perppermynte, kaffein 

Krydder og surhet 

Kulde (som isbit i munnen) 

 



Lukt 

 

 
Lukt som roer ned Lukt som gir aktivering 

 

Vanilje 

Mildt 

Søtt 

Familiære kroppslukter 

Naturlige lukter 

 

Peppermynte 

Sterke krydder 

Sterke parfymer 

Syntetiske lukter 

Kroppslukten til fremmede 



Visuelt (syn) 

Visuelle aktiviteter som roer ned Visuelle aktiviteter som gir aktivering 

Balansert og symmetrisk 

Fokusere syn 

Kurver 

Pasteller 

Blått og grønt 

Naturlig lys 

Lineære linjer 

Konsistent lys 

Tegning 

Sporadiske og uorganiserte input 

Perifert syn 

Sterke farger 

Intenst lys 

Gult og rødt 

Fluoriserende lys 

Disorganiserte linjer 

Strobe lys 

Skrabling 



Hørsel 

Hørselsinntrykk som roer ned Hørselsinntrykk som aktiverer 

60-80 slag pr minutt 

Mozart 

Tromming i rytmisk/repeterende 

mønster 

100-120 slag i minuttet 

Rap og blåseinstrumenter med høy 

tone (piccolofløyte) 

Urytmisk tromming 



Taktilt 

Aktiviteter som roer ned Aktiviteter som gir aktivering 

Mykt, konsistent input 

«Deep Touch» 

Nøytral varme 

Hard/glatt overflate 

Bomull 

Å «fingre med noe» 

Stikkende, inkonsistent input 

Lett berøring 

For kaldt eller for varmt 

Polyester 

Skrape på skorper 



Propriosepsjon 

 Aktiviteter som roer ned Aktiviteter som gir aktivering 

Strekke ut (langs midtlinjen) 

Dra og dytte (tungt arbeid) 

Gni hardt mot huden 

«Bear hugs» 

Forutsigbar berøring (massasje) 

Hoppe/«sprette» 

Løpe med mye start/stopp 

Snurre rundt 

Lett kiling  

Sporadisk berøring 



Vestibulærsansen 

 Aktiviteter som roer ned Aktiviteter som gir aktivering 

 

Langsomme endringer av posisjon 

Rytmisk/repeterende bevegelse 

Langsomme bevegelser 

Lineær rugging 

 

Arytmisk eller sporadisk 

Rask bevegelse 

«snurre rundt» 

Rugging sidelengs 



A

K

T

I

V

E

R

I

N

G

 

Beroligende sansestimulering: Rolig musikk; Massasje 

eller fotbad; Trene eller gå rolig tur; Stryke et dyr / noe 

mykt; Gyngestol / hengekøye;  Ligge under tykt pledd  

Oppkvikkende sansestimulering: Spille heftig og rytmisk 

musikk; Danse eller gå fort; Ha det kaldt i rommet; Spise 

sterk mat; Ta en kald klut i pannen, Sutte på en isbit 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



A

K

T

I

V

E

R

I

N

G

 

Beroligende «tilbakelent» væremåte: 

Dempet stemmeleie, unngå berøring  

Oppkvikkende og litt mer «fremoverlent» 

væremåte: Mer aktivt stemmeleie,  ankre     

i situasjonen, berøring (med forsiktighet) 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Gruppeoppgave 

Under filmen, merk dere eksempler på:  

a) Mikroregulering 

b) Relasjonell regulering 

c) Makroregulering 

 

Forbered en kort presentasjon av det til 

plenum. Maks 5 minutter. 
 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



https://player.vimeo.com/video/221861087 

https://player.vimeo.com/video/221861087


https://vimeo.com/221860434 

 

https://vimeo.com/221860434
https://vimeo.com/221860434




               Musikkterapi 

Trygghet, relasjon, affektregulering 

Trivsel, mestring, deltakelse 



Foto: GAMUT 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE763JscbWAhVBK1AKHUPoDfAQjRwIBw&url=https://gamut.b.uib.no/2016/12/08/feiret-10-ar-med-musikkterapiforsking-i-bergen/&psig=AFQjCNHjcYx3rO3xpQc65kQxK4MAsyM4DQ&ust=1506636790451434


Foto: Pixabay 





Bruce Perry’s seks R’er: 

 Relational   

 Rythmic 

 Repetitive 

 Rewarding 

 Relevant 

 Respectful 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-9 Musikk 

Tas imot av en 

voksen 

Musikk 

Tas imot av 

en voksen 

 

Musikk 

Tas imot av 

en voksen 

 

Musikk 

Tas imot 

av en 

voksen 

Musikk 

Tas imot av 

en voksen 

 

9-10 Følges til skolen 

Tas imot 

Massasje 

Fikle med 

kalkulator 

Tegning 

Følges til 

skolen 

Tas imot 

Massasje 

Fikle med 

kalkulator 

Tegning 

Skole i 

skogen 

alene med 

en voksen 

Følges til 

skolen 

Tas imot 

Massasje 

Fikle med 

kalkulator 

Tegning 

 

Svømmehall

en med en 

lærer 

11-12 Lunsj alene med 

en voksen 

Børsting 

Lunsj alene 

med en 

voksen 

Børsting 

Lunsj alene 

med en 

voksen 

Børsting 

Lunsj 

alene med 

en voksen 

Børsting 

Lunsj alene 

med en 

voksen 

Børsting 

12-13 Skole Skole Skole 

13-14 Massasje Massasje Massasje Massasje Massasje 



Tilstanden vi har inne i oss selv har 

større effekt enn kva vi sier eller gjør … 

det er den som regulerer andre 

Utfordringen er ofte paradoksal, det 

handler vel så mye om hva vi klarer å 

holde oss fra å gjøre, som hva vi gjør 

4. Klare å stå i motkrefter (den 

viktigste og vanskeligste) 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



  
  
  
 

STRESS 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



I likhet med barn kan heller ikke vi voksne 

regulere oss i et vakuum. Vi er avhengige av 

reguleringsstøtte. Uten vil vi før eller senere 

«utagere». 

Pilen peker altså tilbake på oss 

selv. Men den peker faktisk enda 

mer på våre arbeidsfellesskap … 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



5. Skape et regulerende nettverk 

 Disse barna trenger flere «repetisjoner» av de 

gode relasjonelle erfaringer enn andre barn 

 De må møtes regulerende på flere arenaer for 

at det skal monne, skolen er en nøkkelarena 

 Reguleringsperspektivet tilbyr et felles språk, 

synliggjør fellesnevner for alles innsats, slik at 

vi kan trekke i samme retning.  

Dag Ø. Nordanger, 2018 



5. Hjelpe barna å forstå sine egen 

problemer! 

 I dette perspektivet er barna «survivors», 

deres nevrobiologi har vært funksjonell, en 

tilpasning til en kontekst de har levd i 

 Å forstå det kan motvirke negativ identitets-

dannelse («jeg er bad»), det kan bidra til håp 

og motivasjon 

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Gruppeoppgave 

«Glassjenta» hadde en oppvekst med komplekse traumatiske 

belastninger. På et tidspunkt, da hun var 11 år, ble hun blant 

annet tatt med til Afrika og overlatt hos fremmede et halvt år    

hvor hun ble utsatt for seksuelle overgrep. 

 

Etter at hun hadde tent på barneverninstitusjonen hvor hun bodde 

(hun var da 15 år), barberte hun seg på hodet og begynte å kalle 

seg «gangster».  

 

Lag en kort forklaring for henne på bakgrunn av det som er 

formidlet på dette kurset, som vil hjelpe henne å forstå at hun 

ikke er en gangster, men tvert i mot en «survivor».  

Ikke mer enn et par-tre minutter.  

Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Dag Ø. Nordanger, 2018 



Hva skjedde her? 

Kva skjedde her? 

Kva skjedde her? 

Dag Ø. Nordanger, 2018 





cactusnettverk.no 



Takk for meg! 

Klara Viken Sandnes 

Foto: Johanne Viken Sandnes 


