
Fra tvangs- og psykoseerfarere

«Ny tid - ny praksis -uten tvang og medisiner?” 

Inger-Mari Eidsvik og Siv Helen Rydheim

Tvang i psykisk helsevern og traumeforståelse





Stua på skjerminga



Årsaka til krisa:

• PTSD?

• Sårbarheit: ”Det umedvetne språket” Bjarte Rekdal

• Psykose: Symptomet til traume?

STIFTELSEN HUMANIA –For ein meir human psykiatri.



Sosialanamnese

• Relasjonen som redskap!

• Forståelsen som metode!

• Åpen Dialog (Jaakko Seikkula) mellom pasient, pårørende og 
miljøterapeutisk ansvarlig personal. 

-Pasientansvarlig koordinator- PAK.

Sosialanamnese inn som fast prosedyre ved alle lukka 
avdelinger? Del av kartlegging: Forståelse før medisinering?



Miljøterapi: 

• Kultur er så mangt….. 

• ”Frå objekt til subjekt –og tilbake? –Om tilhøvet mellom 
kunnskap, praksis og styring.”

Tor-Johan Ekeland (2014)



Livet er så mykje meir!
-Min medisin!



Diverse artikler: 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/01/16/konsekvens
er-av-det-biomedisinske-hegemoniet-i-psykiatrien/

-Lat ikkje psykiatrien påføre traumer til enda ein generasjon -
NAPHA ...

Erfaringskompetanse.no: (Søk Eidsvik)

Får terapi på grunn av tvangsbehandling.

Medisinfrie behandlingsalternativer. m.m…

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/01/16/konsekvenser-av-det-biomedisinske-hegemoniet-i-psykiatrien/


Ein ny vår? 



Forskjellige erfaringer fra samme sykehus og samme avdeling 
med en måneds mellomrom.



Er vi i en brytningstid mot et paradigmeskifte?



Er traumeproblematikk fortsatt 
underkommunisert i psykisk helsevern?

Når forskningen og erfaringene som finnes m h t 
traumeproblematikk blir tatt på alvor, kan det bli mulig å gi 
helhetlig og god hjelp.

Min interesse for traumeproblematikk har jeg hatt i mange år, 
og de siste årene har jeg satt meg inn en del av forskningen på 
området. Jeg er forundret over at det ikke er stor interesse for 
hva traumer kan føre til.



Traumer, noen eksempler på kilder til traumer

-Historiske traumer

-Flergenerasjonelle traumer

-Mobbing

-Komplekse traumer

-Barndomstraumer/tidlige traumer/relasjonelle traumer

Enkelttraume, eksempelvis:

-Neddopa og voldtatt, traumatisert/retraumatisert i tvangspsykiatrien. 
PTSD (Post traumatisk stress lidelse) av psykolog på utsida. Diagnosen 
er en konsekvens av tvangsbehandlingen.



Reidun Norvoll. SINTEF-rapport 2008. Brukerorienterte 
alternativer til tvang.(BAT) Litteraturstudie. (fra side 29)

(…)Bakgrunnen for den økende oppmerksomheten er forskning som 
viser at det finnes en stor forekomst (opp til 98%) av traumatiske 
livshendelser for mennesker med psykiske lidelser og som er innlagt i 
institusjon. Man mener så at tvang kan skape traumer eller post-
traumatisk stress syndrom som gir alvorlige ettervirkninger. (…)mange 
pasienter med tidligere livstraumer opplevde traumatiske eller 
skremmende erfaringer under sykehusinnleggelsen. (…)



Reidun Norvoll

For flere hadde tvangsbruken vekket til live tidligere traumer. (…)Vekten 
på traumer har ført til at man understreker viktigheten av 
”traumeinformerte systemer” som er rettet mot å unngå å skape skade. 
Gitt pasientenes tidligere historie, må avdelingene utformes slik at de 
er klar over de potensielle alvorlige konsekvensene av traumatiske, 
skremmende og ydmykende erfaringer under sykehusopphold. Det 
trengs derfor økt kontroll av sykehusvirksomheten, sensivitetstrening 
av personalet og reduksjon av tvangsbruk.”
https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-
filer/rapport_a4572_brukerorienterte_alternativer_til_tvang_i_sykehus-
delrapp_1.pdf

https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-filer/rapport_a4572_brukerorienterte_alternativer_til_tvang_i_sykehus-delrapp_1.pdf


Definisjon - Prof. Franz Ruppert

• Sunn del: Dette er sunne strukturer som er opparbeidet før det 
vanskelige skjedde.

• Traumatisert del: Dette er den delen av psyken/sjelen som inneholder 
de overveldende følelsene og minnene fra hendelsen(e).

• Disse blir «frosset ned» i underbevisstheten, men de ligger og vaker 
og kan når som helst komme til overflaten trigget av lyder, lukter, 
hendelser og mennesker.

• Overlevelsesdel: Dette er mestringsstrategier som gjør hva de kan for 
å forhindre at traumefølelsene, minnene og fornemmelsene fra 
hendelsen skal komme til overflaten. Også kalt beskyttelsesstrategier.

Hentet fra Institutt for traumearbeid
https://www.iopt.no/traumeterapi/

https://www.iopt.no/traumeterapi/


Prof. Franz Ruppert

«Identitetstraume ligger gjemt dypt i kjernen av vår psyke og ligger 
også til grunn for alle andre former for traumer»

Hentet fra:

Hentet fra Institutt for traumearbeid
https://www.iopt.no/traumeterapi/

https://www.iopt.no/traumeterapi/


Franz Ruppert, ”Forstå dine sår i sjelen” 
Grensesprengende om traumer på tvers av 
generasjoner. (2013)

Fra boka deler jeg følgende: ”Psykosen er ikke bare virkelighetsflukt, men også et 

forsøk på å finne kreative løsninger på store livskriser. Ved å forstå psykose som 

mestringsstrategi kan ofre og hjelpere lettere avdekke bedringspotensialet. 

En psykose blir altså en strategi for å overleve etter traumatiske erfaringer. Det kan 

være selvopplevde traumer eller traumer som er overtatt gjennom generasjoner.”

http://www.fluximpuls.no/2013/06/04/forsta-dine-sar-i-sjelen/

http://www.fluximpuls.no/2013/06/04/forsta-dine-sar-i-sjelen/


Selvorganisert selvhjelpsgruppe på tvers av livsproblemer  
http://www.selvhjelp.no/

Problemer med grensesetting, og særlig i nære relasjoner, var min inngang til 
selvhjelpsgruppe. Mine traumer hadde ingen plass i selvhjelpsgruppa. Der 
forholdt vi oss fortrinnsvis til «her og nå» og «framover». Jeg gikk samtidig i 
samtaleterapi hos psykolog og fulgte grunnutdanningen ved Institutt for 
traumearbeid (2011-2012), en god inngang til å få bearbeidet, og ikke minst, 
for å forstå hva traumer har gjort med meg.
Jeg tok ikke utdanning for å gå videre for å bli traumeterapeut, men for min 
egen del. Det var en god investering i egen helse.

Institutt for traumeterapi https://www.iopt.no/

http://www.selvhjelp.no/
https://www.iopt.no/


Ja, hva har vi i «ryggsekken vår»?

Traumerelaterte erfaringer som kan gjøre at ryggmargsrefleksene overstyrer 
fornuften?  Hva gjør traumer med oss?

Anna Luise Kirkengen er en pioner i Norge m h t å forske på sammenhenger 
mellom somatisk sykdom og psykiske lidelser som kan ha sin bakgrunn i det hun 
kaller barndomsforgiftning. Hennes forskning viser hvor viktig det er å prøve å 
forstå at det også kan være traumer som er årsak til lidelse og sykdom.

Anna Luise Kirkengen, Ane Brandtzæg Næss

Boka: Hvordan krenkede barn blir syke voksne

• https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvordan-krenkede-barn-blir-
syke-voksne-uf.html

https://www.universitetsforlaget.no/page/author/10273
https://www.universitetsforlaget.no/page/author/730486
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksne-uf.html


Kirkengen & Brandtzæg Næss

Tredje utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye 

forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om 

hvilken virkning giftig barndomsstress har på kroppens fysiologi og 

celler.

- om helsefølger av vond og vanskelig erfaring i tidlige år. Sagt på en 

annen måte handler den om samspillet mellom tre fenomener: kropp, 

erfaring og mening. Forfatterne spør seg om medisinfaget har den rette 

kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av 

krenkelser.



Anna Luise Kirkengen, ”Diagnose: barndomsforgiftning” 
Tidsskrift for psykisk helsearbeid (1-2017)

«I et fenomenologisk perspektiv er det meningsløst å snakke om 

«rene» psykiske traumer. Begrepet trauma, sår, navngir en skakende 

erfaring. Det betyr at enhver skakende erfaring i et menneskeliv også 

skaker dette menneskets kropp. Forskningen på et stort og stadig 

voksende felt om virkningen av traumatisk erfaring viser nå at 

mennesker som opplever en integritets-krenkelse ikke tenker at de er 

skaket, men at de er skaket, til dybden av sin eksistens, til innsiden av 

sine organer, vev og celler. 



Kirkengen TPH Diagnose barndomsforgiftning  forts.

Kunnskapen fra feltet tilsier at integritetskrenkelser kan medføre skader 
på alle eksistensielle nivåer, fra det metafysiske til det genetiske, og det 
særlig når disse oppleves i barndommen og tilhører de mest 
tabubelagte erfaringene – altså misbruk, mishandling og omsorgssvikt 
gjennom nære omsorgspersoner (Shonkoff, Boyce & McEwen, 2009; 
Teicher & Samson, 2016. Vi vet nå også at traumer som ikke erkjennes 
og ikke anerkjennes, ikke kan leges (van der Kolk, 2015) De kommer 
derimot til uttrykk i øyensynlig atskilte og tilsynelatende ulike 
helseproblemer på en erfarings- og kroppslogisk måte i den levde 
kroppen, den som har den enkeltes erfarte liv i seg (Kirkengen, 2015).»



RVTS-ene –

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Noe samarbeid er det mellom RVTS’ene og psykisk helsevern, men jeg 
tror det med fordel kunne vært mye mer samarbeid.

Mye av det jeg finner interessant angende traumer finner jeg på RVTS-
enes nettsider, og det er en rekke videoer som ligger på youtube.



RVTS Sør  Eva Dønnestad intervjuer Dovran

ForandringsKraften ligger i fortellingene

– Vi er HomoNarratives, ikke bare HomoSapiens. Vi skal lete oss fram til 
menneskers livsfortellinger og skape nye fortellinger sammen med dem 
vi skal hjelpe, sier den erfarne traumefeltforskeren Anders Dovran PhD, 
nytilsatt psykologspesialist ved RVTS Sør.

Eva Dønnestad, RVTS Sør (2017) 
https://rvtssor.no/aktuelt/5/forandringskraften-ligger-i-fortellingene/

https://rvtssor.no/aktuelt/5/forandringskraften-ligger-i-fortellingene/


Dovran:

• Det som hjelper for et menneske, behøver ikke å være det samme som 
hjelper et annet i samme situasjon. Men noen grunnlinjer er viktige. Selv 
om vi har fokus på barn og unge, ønsker jeg også å se traumer i et 
livsløpsperspektiv, forklarer Dovran.

• Han synes det er en skam at det i 2017 ennå ikke finnes 
spesialiserte/fokuserte behandlingstiltak for å behandle HELE individet, for 
eksempelvis barn og unge som mottar hjelp i statlige og private 
institusjoner.

• – Det handler om at både somatikk, psykologi, pedagogikk og sosialfaglige 
perspektiver er aktive deler av eksempelvis en institusjonsbehandling. 
Dette handler om at det er en faktisk tverrfaglig oppfølgning- av hele 
individet.



Dovran:

• Jeg er opptatt av hvordan historien kan skade oss, men også hvordan 
riktig behandling og gode menneskemøter, kan gjøre det mulig å 
bære den med seg. Dersom jeg skal være til hjelp, må jeg vite noe om 
det som har formet eller påvirket historien. Jeg er opptatt av å tenke i 
livsløpsperspektiv.



Dovran:

Av sin veileder Dagfinn Winje, har Dovran med seg et bilde han 
akter å fortsette å bruke.
Symaskinmetaforen.
– Se for deg en symaskin. Den har en overtråd som vi ser, og en 
undertråd. Vi kan faktisk fortsette å sy fordi om det blir slutt på 
undertråden. Det ser like fint ut på overflaten. Men det henger 
ikke sammen. Slik er det også dersom vi ikke får tak i den andre 
fortellingen. Vi har en ytre fortelling med fakta og det de fleste vet 
og ser. Så har vi en opplevelse eller erfaringsfortelling der vonde 
opplevelser, følelser og sårene kan være.



Dovran:

• Om vi får forbundet denne med den ytre historien, kan det bli 
lettere å leve med det vonde. Vi må skreddersy måten vi 
møter mennesker på. Et hvert menneske har sin 
historie. Poenget er at dersom vi forsøker å sette sammen et 
diagnostisk bilde eller forsøker å forstå et barn eller en ungdom, 
uten at vi har med oss undertråden som inneholder 
belastninger, eller potensielle traumatiske hendelser, står vi i 
stor fare for å gjøre alvorlige feilvurderinger. Vi kan skape en feil 
forståelse for hva som virkelig er problemet. Dette kan ha stor 
betydnig for den behandlingen, eller tiltaket. Det kan i sin 
yttertse konsekvens bli en livsfarlig feilvurdering, sier Dovran.



Dovran:

• – Hvilke egenskaper mener du det er viktig å ha som 
terapeut/profesjonell omsorgsgiver?

• – Evne til å finne trådene i den andres livsfortelling, og lytte mer enn 
vi snakker selv. Vi må ha trygghet nok til å være tilgjengelig for å høre, 
samtidig som vi ikke forstyrrer det den andre sier med sitt ”eget”. Vi 
må skape et rom der den andres behov er i fokus, der vi tåler det den 
andre kommer med av fortellinger, og der vi ikke overtar med egne 
behov. Jeg synes ofte å ha erfart at det å komme nærmere vonde 
historier, handler om at vi klarer å skape et rom, der det formildes en 
trygghet om at det vonde kan snakkes om, blir snakket om, men også 
at det kan lukkes- fokuseres bort ifra, understreker Dovran.



Skam og avskamming
Identitetsbryting – psykose. Hvem er jeg i forhold til andre? Hvor 
mange lag er det i meg. Hvem er jeg i verden?

Diagnose: Alvorlig sinnslidelse. (Psykose, 1992) Diagnosen hjalp meg 
ikke. Den bidro til å fremmedgjøre meg for meg selv.  
Tvangsmedisineringen gjorde meg «levende død». 

Mange lag med skam som skal bearbeides, fra skamopplevelser fra 
tidlig barndom, ungdomstid og i voksen alder. 

Avskammingen tar visst aldri helt slutt, men jeg har blitt bedre venn 
med meg selv. 



Nettverk for psykoseerfarere?

For meg har det vært avgjørende at jeg har hatt muligheter for å møte 
andre mennesker med psykoseerfaringer. Da gir jeg min selvoppnevnte 
portvakt for egne tanker fri.

Etter å ha blitt kjent med andre med lignende erfaringer ble det lettere 
å rette ryggen for å se andre mennesker inn i øynene.

Skam er noe jeg måtte arbeide med, og en måte var i møte med andre 
psykoseerfarere. 

Hvite Ørn driver dialoggruppe for psykoseerfarere som møtes i Oslo.

https://www.hviteorn.no/

https://www.hviteorn.no/


2008 – Kjærligheten spør ikke, den bare er



Boka tas inn på litterturlista for Bachelor Spl. utd.
Drøm i våken tilstand (2013) 



Eva Dalsgaard Axelsen & Sissel Bakke, ”Den nye tilbakereisen” (2012) Pax Forlag

I boka Den nye tilbakereisen skriver Eva Dalsgaard Axelsen at traumebegrepet etter 

hvert også brukes når det gjelder mennesker som har vært utsatt for skadelige 

hendelser ut i fra langvarig stress og påkjenninger. 

Relasjonstraumer handler om traumer som skjer i relasjoner preget av ulik makt. Hun 

mener det er nødvendig å ha med et familie- og relasjonsperspektiv i terapi, og at det 

kan være nødvendig at historien til slutt sees i et flergenerasjonsperspektiv.



Fordeling av forskningsmidler?

Samarbeidsbasert forskning på Høgskolen Sør-Øst – (2013)

Undersøkte en del rundt Forskningsrådet og NORMENT

Møte i NORMENT – Men mine gener får dere ikke… 

NORMENT

https://sivryd.wordpress.com/2014/03/07/men-mine-gener-far-dere-
ikke/

https://sivryd.wordpress.com/2014/03/07/men-mine-gener-far-dere-ikke/


NORMENT – Vi forsker på:

• Antipsykotisk medisinering: Hvordan øke effekten av medisinene og 

redusere bivirkninger

• Hjerneavbildning: Sammenhengen mellom gener og symptomer målt 

med hjerneavbildningsteknikker

• Sykdomsutvikling: Ulike faktorer som påvirker sykdomsforløp og 

prognose

• Genetikk: Genetiske faktorer som virker sammen med ulike 
miljøfaktorer



NORMENT

NORMENT undersøker hvorvidt bruk av genetiske og 
miljømessige risikofaktorer, kombinert med kliniske 
kjennetegn og hjerneavbildning, kan bedre prediksjonen av 
sykdomsutvikling og prognose. Målet er å bedre 
kunne forutsi sykdomsforløp hos enkeltindividet som 
rammes.



Enkelte kommentar til «prediksjon»
Aldri, aldri, aldri… Det er skremmende at dere i det hele tatt tenker 
tanken, og jeg ga eksempelet der jeg på 90-tallet var utsatt for at 
«retningslinjene tilsa» at jeg ved 2. gangs psykose skulle bruke 
antipsykotiske medikamenter i minimum fem år. Resultatet kunne blitt 
at jeg p g a store bivirkninger ville valgt å forlate denne verden, hvis 
ikke min mor hadde vært våken for at bivirkningene i stor grad hemmet 
meg. Jeg var som en levende død. Hvor ble det av de kognitive 
funksjonene? Skyldes svak kognitiv fungering medikamenter eller 
lidelsen i seg selv? En kombinasjon? Heldigvis var jeg ikke 
tvangsmedisinert på «Tvang uten døgn (TUD)», som så altfor mange 
blir i dag. Ca. 1/3 av de som utskrives fra tvang på institusjon utskrives 
på såkalt TUD-vedtak.



– Genforskningen dominerer –

Intvervju med Roar Fosse dr.philos. forsker i Vestre Viken, klinikk for psykisk 
helse og rus  Tekst og foto Nina Strand

I jakten på årsakene til psykiske lidelser bør vi lete mer i livet til folk enn i 
genene deres. Men det er vanskelig å få midler til slik forskning, ifølge Roar 
Fosse.  (…)

– Samtidig er vel den kulturelle forståelsen blant folk at psykiske problemer 
skyldes påkjenninger i livet?

– De fleste vet at har du det tøft i livet, vil det prege deg. (…)Det er nesten 
umulig å få midler til stress- og traumeforskning. Hvis en ser på forskningen i 
Norge og internasjonalt, er det voldsom overvekt på genforskning.



Roar Fosse

– Du mener at det ikke forskes på alternative spor?

– Jeg er sikker på at hvis man sammenligner, vil man se en enorm 
skjevfordeling av forskningsmidler. Manglende resultater fra 
genforskningen tilsier at vi bør endre på dette. I tillegg vet vi også nå at 
gener reagerer på miljøet. Vi bør innse at det er grunnlag for å gå en 
annen vei. 

• Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 5, 2017, side 
440-441

• http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=484875&a=2

http://psykologtidsskriftet.no/index.php?uid=484842&a=11
http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=484875&a=2


The Body Keeps the Score. Bessel van der Kolk
Bessel van der Kolk har uttalt at ”Psykiatrien må slutte å overse traumer”. 

Mitt inntrykk er at dette har blitt noe bedre i barne- og ungdomspsykiatrien, men 
at det fortsatt er stort behov innenfor voksenpsykiatrien for å forstå hva traumer 
gjør med oss.

I voksenpsykiatrien er det fortsatt en utbredt tro på at medikamenter er helt 
nødvendig, og om ikke det skjer frivillig, så påføres det med tvang. 

Min erfaring er at antipsykotiske medikamenter tildekker det som er de 
underliggende problemene og det tildekker eventuelle bakenforliggende traumer. 
Medikamentene svekker dessuten de kognitive evnene. Psykoseerfaringene har gitt 
meg muligheter til å ta tak i traumene og bedre forstå mine reaksjonsmønstre, med 
hjelp til dette fikk jeg ikke i psykisk helsevern.
http://www.adlibris.com/no/bok/the-body-keeps-the-score-brain-mind-and-body-
in-the-healing-of-trauma-9780143127741

http://www.adlibris.com/no/bok/the-body-keeps-the-score-brain-mind-and-body-in-the-healing-of-trauma-9780143127741


Bessel van der Kolk 
–Psychiatry Must Stop Ignoring Trauma

• Fra Transcript: (…)

• psychotropic drugs and these drugs actually do calm people down, but they also work 

on the reward system in the brain and decrease curiosity, openness, experimentation, 

engagement with people. And I am extremely concerned that all these medicated 

children in America are likely to grow up having a deficit in the capacity to engage, a 

deficit in the capacity to learn, to be original, to be engaged, to be a useful member of 

the workforce. So the neglect of the issue of trauma in the U.S. in particular is a very 

serious public health issue.

Bessel van der Kolk (ca 4 minutters video) 

• https://www.youtube.com/watch?v=HR22lvBo1rQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=HR22lvBo1rQ&feature=youtu.be


Utviklingstraumer Regulering som nøkkelbegrep i 
en ny traumepsykologi er en grunnbok som 
beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i 
oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan 
utsatte barn og unge best kan hjelpes.

Utviklingstraumer blir i denne boken forstått i lys 
av nyere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk 
kunnskap, hvor regulering og toleransevinduet er 
to avgjørende begreper.

Forfattere:
Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud
Utgitt: 2017

http://www.fagbokforlaget.no/forfatter/Dag-Øystein-Nordanger
http://www.fagbokforlaget.no/forfatter/Hanne-Cecilie-Braarud


Menneskets biologi – mettet med erfaring

Det er vist at epigenetiske modifikasjoner kan overføres til kommende 

generasjoner (11), uten at de praktiske følger er klarlagt. Forskerne 

McGowan & Szyf ved McGills University i Canada mener at erkjennelsene knyttet 

til de epigenetiske effekter av sosial påvirkning ikke bare kommer til å endre 

medisinen på en grunnleggende måte, de vil også omforme sosialvitenskapene og 

humaniora (13). 

• Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad

• http://tidsskriftet.no/2011/04/originalartikkel/menneskets-biologi-mettet-med-

erfaring

http://tidsskriftet.no/2011/04/originalartikkel/menneskets-biologi-mettet-med-erfaring#reference-11
http://tidsskriftet.no/2011/04/originalartikkel/menneskets-biologi-mettet-med-erfaring#reference-13
http://tidsskriftet.no/2011/04/originalartikkel/menneskets-biologi-mettet-med-erfaring


Forskjellige definisjoner
• Hva er en traumatisk hendelse?

• Ordet traume betyr skade eller sår. Når vi snakker om psykologisk 
traume, mener vi en type hendelse som kan føre til psykiske skader 
som plager den berørte i ettertid. Det finnes mange forskjellige 
definisjoner av traumatiske hendelser, men felles for de fleste er at 
traumer:

• Kommer plutselig, er ukontrollerte og overveldende,

• Vekker som regel en ekstrem følelse av hjelpeløshet og redsel

• Er ofte en trussel mot liv og helse

• Kan føre til at du blir alvorlig skadet

• og/eller rammer andre slik at du blir vitne til alvorlig overgrep eller 
andres lidelse eller død.

• https://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-
psykologhjelp/hva-er-traumer-og-traumebehandling

https://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hva-er-traumer-og-traumebehandling


RVTS-ene – Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging
Hva slags samarbeid er det mellom psykisk helsevern og RVTS’ene?

SEPTEMBERKONFERANSEN 2017
«Traumer og smerteuttrykk – Når symptomer og atferd er mestring av vonde 
erfaringer». Konferansen retter fokus mot hvordan symptomer og atferd kan forstås 
som forsøk på å håndtere den overveldende smerten forbundet med traumatiske 
belastninger.
Å se bakenfor det ytre atferdsuttrykket og mot hva det betyr, er viktig for forståelse 
og behandling av mennesker som har opplevd store belastninger. Samtidig kan de 
ulike smerteuttrykkene utfordre oss på måter som gjør oss usikre og maktesløse, og 
forhindre en traumebevisst tilnærming til andres smerte.
http://septemberkonferansen.no/septemberkonferansen-2017-traumer-og-
smerteuttrykk/

http://septemberkonferansen.no/septemberkonferansen-2017-traumer-og-smerteuttrykk/


Traumekonferanse 
Komplekse tilstander – mangfoldige tilnærminger

De senere år har vi blitt mer oppmerksomme på hvordan tidlig og 
langvarig traumatisering kan utvikle seg til en rekke alvorlige 
symptomer, som også kan inkludere psykoselignende eller klare 
psykosesymptomer. Dette har medført en økt forståelse for 
sammenhenger mellom tidlig traumatisering og alvorlige psykiske 
lidelser, inkludert psykotiske forstyrrelser. 

30. mai – 1. juni 2017 i Kristiansand

http://traumaconference.no/no/om-konferansen/

http://traumaconference.no/no/om-konferansen/


Leder for stemmehørernettverk i England, Jacqui Dillon

DCP 2015: The Psychological is Political - Jacqui Dillon

https://www.youtube.com/watch?v=cQ4fSa18de8&feature=youtu.be

Egen nettside: http://www.jacquidillon.org/

Jacqui Dillon is a writer, activist, international speaker and trainer.

She has personal and professional experience, awareness and skills in 
working with trauma and abuse, dissociation, ‘psychosis’, hearing 
voices, healing and recovery.

Jacqui has lectured and published worldwide.

She is a skilled facilitator in complex learning environments.

Jacqui has a track record of creating and sustaining user centred initiatives 
and of affecting change at all levels. Jacqui is also a voice hearer.

https://www.youtube.com/watch?v=cQ4fSa18de8&feature=youtu.be
http://www.jacquidillon.org/


Dr Gabor Maté & Prof. Dr. Franz Ruppert

• 2 DAYS IN OSLO

• With Dr Gabor Maté & Prof. Dr. Franz Ruppert

• Correlation of Trauma, Health and Illness
24th and 25th of November 2017

• Trauma, Health and Illness from the perspective of two 
world renowned pioneers in the field.

Dr Gabor Maté will attend Prof Dr Franz Rupperts day, 
and Prof Dr Franz Ruppert will attend Dr Gabor Maté`s day.

• https://www.iopt.no/2-days-in-oslo/

https://www.iopt.no/2-days-in-oslo/


Gabor Maté 

The Myth of “Normal”

Gabor Maté, født i Ungarn. Kanadisk lege, spesialist bl a: nevrologi, psykiatri 
avhengighetsbehandling. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_j5mmBa4mw

https://www.youtube.com/watch?v=8_j5mmBa4mw


Minner i kropp og sjel

«Ellen», som vil være anonym, har delt en traumatisk hendelse fra sin 
barndom. Det har hun gjort for å prøve å få forståelse for hva den 
ødeleggende skammen forbundet med opplevelsen fortsatt gjør med henne. 
Jeg skal ikke her i dag dele fra bloggen, men det kan leses ved å klikke seg inn 
på lenka. 

https://sivryd.wordpress.com/2017/05/01/minner-i-kropp-og-sjel/

https://sivryd.wordpress.com/2017/05/01/minner-i-kropp-og-sjel/


Nysgjerrighet i forhold til årsaker til psykose

Jeg har hatt det jeg kaller for «lyse psykoser». D.v.s. at jeg f eks hadde 
intense opplevelser i naturen. 

• Årsaken til psykosene? Lite søvn i lengre tid i forkant.

• Dypere sett: Psykosen var sinnets flukt fra en virkelighet som var for 
vanskelig å bære. Sammensatte årsaker, men dypest sett er det 
relasjonstraumer som skaper de største problemene.

• Forskning viser at det ofte er sammenheng mellom rus- og/eller 
psykiske helseproblemer og «tidlige traumer» - «relasjonstraumer» –
«barndomstraumer» - eller om man betegner det som «komplekse 
traumer». Det tas ikke nok hensyn til disse sammenhengene.

• Egen blogg om sammenhenger mellom komplekse traumer og senere 
rus- og/eller psykiske helseproblemer  
https://traumeinfo.wordpress.com/traumebevisst-omsorg/

https://traumeinfo.wordpress.com/traumebevisst-omsorg/


Historiske traumer

What is Historical Trauma?   (University of Minnesota)

(I underkant av 6 minutter)

https://www.youtube.com/watch?v=AWmK314NVrs

https://www.youtube.com/watch?v=AWmK314NVrs


Om flergenerasjonelle traumer

• Traumer i flergenerasjonell sammenheng er ubearbeidede traumer 
som overføres fra en generasjon til neste og videre.

Maya Jacobs-Wallfisch  

På youtube (drøyt 3 min):

https://www.youtube.com/watch?v=51o_AAlz7Zk

https://www.youtube.com/watch?v=AWmK314NVrs


Traumeinformasjon – egen blogg

Forskning viser at det ofte er sammenheng mellom rus- og/eller 

psykiske helseproblemer og «tidlige traumer» - «relasjonstraumer» –

«barndomstraumer» - eller om man betegner det som «komplekse 

traumer». Traumer som har oppstått senere i livet må det også tas 

hensyn til. Har f eks en voksen person blitt voldtatt, så må det tas 

hensyn til det. 

Egen blogg om sammenhenger mellom komplekse traumer og senere 

rus- og/eller psykiske helseproblemer  

https://traumeinfo.wordpress.com/traumebevisst-omsorg/

https://traumeinfo.wordpress.com/traumebevisst-omsorg/



