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Om å få verden i hodet 

• Ikke behov for gode råd 

• Ikke si: det er sikkert en mening med dette 

• Ikke si at ” jeg forstår akkurat hvordan du har det”

• Jeg har behov for omsorg 

• Spør meg hva jeg har behov for

• Emosjonelt aktivert – dårligere mentaliseringskapasiet

• Dårligere evne til langsiktig tenkning 

• Økt fare for forkommenhet 



”Hva er godt nok – normalt nok ”

• Kontakt med følelser 

• Forstå meg selv og de andre

• Emosjonell regulering 

• Forstå at jeg tar feil 

• At andre kan ta feil

• Tilpasse meg «godt nok» 
sosiale/kulturelle koder 



Hvem vet vi 
hva om....
Og hvem vet
vi ikke noe 
særlig om 



Type 1 traumer 

• Skremmende hendelse 

• Ulykker 

• Trussel om drap 

• Alvorlig skade 



Type II

• Alvorlige vedvarende 
traumatiserende hendelser 

• Ofte i barndommen 

• Ofte påført av voksne 

• Seksuelle overgrep 

• Relasjonstraume 



Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

• Introdusert i 1980 

• Psykiske seinskader hos 
mennesker som har vært i 
krig

• Unngåelsesatferd 

• Forhøyet alarmberedskap 

• Flashbacks – drømmer og 
mareritt



Kompleks PTSD

• Vanskelig å regulerer og 
tolerere følelser

• Endring av selvopplevelse –
(føler seg som skitten, 
verdiløs ødelagt )

• Problemer med relasjoner til 
andre 

• Fysiske symptomer 



Dissosiative symptomer og lidelser

• Problemer med å integrere :

• Bevissthet 

• Hukommelse 

• Identitet

• Følelser 

• Persepsjon

• Motorisk kontroll

• Kroppsrepresentasjon



Sammenheng mellom traumer og rus 

• På tvers av kjønn og etniske grupper – opptil 90 % av rusmiddelavhengige 
rapporterer en historie med eksponering av traumer 

• 20-60 % har en PTSD diagnose 
• Høy grad av komorbiditet mellom PTSD og rusmiddelavhengighet på tvers av 

ulike utvalg 
• Høyt rusforbruk klar sammenheng med høyt nivå av PTSD symptomene 

påtrengende minner og unnvikelse 

• Kvinner : seksuell og emosjonell mishandling i barndommen
• Menn : vold og ulykker  

• Arefjord K (2010)



Kjønnsforskjeller i reaksjonsform /mestring 

Menn:
Manglende bevissthet og forståelse av emosjoner
Frykt for intense negative følelser 
Blokkerer emosjonelle opplevelser med rus 
Vansker med å gjenkjenne og gi navn til følelser 
Kvinner:
Manglende evne til å kontrollere atferd under emosjonell belasting 
Intense emosjoner knyttet til PTSD interferer med manglende evne til å 
kontrollere rusing for å unngå eller eliminere dette ubehaget 
Hyper-arousel

Bornovalov, M.A. et al (2009)



Psykiske lidelser, rus og mentalisering

• Svekket mentalisering og psykiske lidelser - gjensidig 
negativ påvirkning

• Unngå smertefulle følelser og tilstander

• Beruselse/ forgiftning/ påvirkning og svekket 
mentalisering

• Svekker mentalisering i forhold til seg selv og i 
forhold  andre / særlig til  tilknytningspersoner

• Rusmidler kan også bli brukt med den hensikt å aktivt 
unngå mentalisering av andre 
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”marginalisering og traumatisering  ”

Aggressive, 

Destruktive 

Manipulerende 

Vet ikke sitt eget 
beste 

Kontroll  

Konfrontasjon 



Om å rydde en by 
Sosialbyråd M Lund  ”de (les de opiatavhengige ) får 
ikke lov til å annektere byen”  (21 okt 2014)  



Sårbarhet

• Psykiske problemer

• Traumer - omsorgssvikt 

• ADHD, andre kognitive problemer

• Dårlig forhold til skolen

• Dårlige sosiale ferdigheter

• Tidlig debut på en eller flere 
risikovariabler  



Sårbarhet
medfødt og erfart

• relasjonsskadd: vanskeligheter med å stole på andre og 
forestille seg at andre kan være til hjelp 

• traumatisert: konsentrasjonsproblemer, tankeforstyrrelser, 
invalidiserende flash back

• kulturelt og intellektuelt deprivert: dårlig skole gang, 
problemer med å forstå og forholde seg til sosiale koder, 

• rusmidler som et forsøk på å dempe ubehag 



Tidligere traume 
redd og alene

Høyaktivert nervesystem

Nåværende belastninger

Påminnere om traumer, livshendelser, livsstil

Overveldende smertefulle emosjonelle tilstander

TILBAKE- TREKKING

isolasjon

dissosiasjon

depresjon

SELV- DESTRUKTIVE 
HANDLINGER

Rusmiddelbruk

spiseforstyrrelser

Fysisk selv - skading

Suicidale handlinger

DESTRUKTIVE 
HANDLINGER

aggresjon

vold

sinneutbrudd



Hjernen
• Overlevelses
hjernen:      
forsvarer seg mot 
farer, rask, instinktiv 
absolutt

• Den lærende hjernen 
:   
utforskende,tilegne
seg ny kunnskap, ny 
mening fleksibel 
refleksiv, 
problemløsende



J. Panksepp Affective Neurosciencne (1998) terskel for 
arousal

utforske  

frykt

sinne

lyst 

omsorg/kjærlighet

separasjonsangst

lek/glede



• Sårbarhet

• Temperament

• Arousal for grunnleggende 
emosjonelle behov 

• Epigenetikk

• Hormoner 

• Kognitiv ”stil” 

Vi vet mer om



Langvarige nevroplastiske endringer:
Endret atferds kontroll



Skam                                               Skam             
Sendt fra min iPhone



Vi vet mer om 

hjernen
og 

avhengighet 





blitt sånn

tilknytning

affektregulering

mentalisering



Lykkelige mennesker -Susan Pinker 2015 

” The Village Effect” 
• Den italienske landsby 

(Sardinia) 
• 2009 isolerte rotter 84 

ganger høyere sjanse for 
brystkreft

• Digitale klemmen har ikke 
samme effekt som å møte se 
og ta på virkelige mennesker 

• Både kvinner og menn 
profiterer på å være sammen 
med kvinner  



Lykkelige rotter 



Hva gir et lengre liv.
Holt-Lundstad et al., 2010 
(Meta- ananlyse av 148 studier, n=308849)



Elementer i tilknyting

• Lære seg relasjonskompetanse.

• Trygg tilknyting gir

god relasjonskompetanse som gir

god sosial fungering som gir

bekreftelse av trygg tilknyting



Marginalisering

• Utrygg tilknyting gir

dårlig relasjonskompetanse
som gir

dårlig sosial fungering som gir

bekreftelse av utrygg 
tilknyting

som skaper marginalisering 



De store utfordringene

• intrapsykiske prosesser og konflikter 

• interpersonlige prosesser og konflikter

• sosiale, fysiske og økonomiske problemer 

• vite når de ulike metodene og teknikkene er mest effektiv  
(spesifikke faktorer) 

• stor grad av utholdenhet både av pasient og behandler (generelle 
faktorer)



Jo «sykere» pasient jo mer presise 
intervensjoner 
Medikamenter 

Miljøterapi 

Felles forståelse 

Dempe ubehag 

Unngå at personalet lar seg splitte 

Fokus på motoverføringer 

Fokus på hjelpeløshet 

Unngå fremmedgjøring  



6 eksempler fra 1250 psykoterapimetoder 

• Motiverende samtale (MI)
• (Miller, og co, flere land godt utprøvd i Norge  )

• Dialektisk atferdsterapi (DBT).
• (Linehan og medarbeidere med utprøving i USA, Nederland og Tyskland,)

• Kontroll Mestrings terapi
• (Steve Formann S.F gruppen, klinikk UiB , USA)

• Mentaliseringsbasert behandling. (MBT)
• (Bateman & Fonagy, med utprøving i London, Amsterdam, Århus, Oslo Stockholm , Bergen)

• Skjema –fokusert terapi (Jeffrey Young, New York, Holland, Trondheim ).

• Korttids dynamisk psykoterapi (SDP).
• McCullough og medarbeidere, med utprøving bla i Trondheim, Bergen )

• Emosjons fokusert terapi (EFT) 
• IPR –Bergen og Oslo  Leslie Greenberg Canada 



Sellemann 2009  - 40 års forskning 

• Ingen metode virker på alle 

• De fleste virker på noen

• Mange vil gjøre krav på 1 plassen

• Tilbakefall 

• De små skritt som teller 

• Følge gjennom hele prosessen

• Jo lengre tid – jo mer sammensatt - jo bedre resultat 



Moderne behandling 

• Reell brukermedvirkning på individ, gruppe og systemnivå

• Nettverk og familie/barn

• Kontinuitet – differensiering 

• Kjønnsperspektiver 

• Aldersdifferensiering ung/voksen/eldre 



Moderne behandling

• Er teoretisk fundert – alle har en felles 
referanseramme

• Tar individuelle forskjeller 

• Forstår skam  

• Vet når og hvordan ulike metoder og 
teknikker skal brukes 

• Legger vekt på flertydlighet
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for å kunne endre seg..

• Tid - mye lengre enn vi tror 

• Kontinuitet - mye viktigere 
enn vi tror

• Tverrfaglighet - mye 
vanskeligere enn vi tror

• Flere forsøk - mye bedre 
resultater enn det vi tror   



Fremover  

• Åpne opp de lukkede 
rommene 

• Tro på at behandling virkelig 
virker 

• Ikke godt nok for datteren 
din - ikke godt nok for 
pasientene dine



Bergen -
mai 2020



Takk og takk for meg

Lossiuskari@gmail.com

Karilossius.no

915 58 845


