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Oversikt
• Å få en alvorlig diagnose selv, eller få et barn med en alvorlig diagnose vil for
de fleste skape stressreaksjoner
• Overlevelsesforsvaret vårt tilhører den eldste del av hjernen
• Sinnet vårt er følsomt for alt som virker truende
• Kunnskap om hjernens utvikling kan hjelpe oss til å forstå hvordan
belastninger påvirker oss
• Evnen til å være oppmerksomt til stede, og behandle oss selv med vennlighet
er egenskaper som forstyrres i møte med belastninger
• Opplevelsen av kontroll reduseres
• Gjennom trening av hjernen er det muligheter for å øke livskvaliteten

Hjernen formes av bruken

•

https://youtu.be/VNNsN9IJkws

• What fires together, wires together (Hebb’s lov)
• Formes først og fremst gjennom samspill med andre, og aller mest i tidlige
leveår
• Modning er opplevelsesavhengig
• Sunn modning skjer ved trygge oppvekstbetingelser

Synapser

Den tredelte hjernen - sansehjernen
• Lillehjernen
• Regulerer kroppslige funksjoner som
temperatur, blodtrykk, søvn/våkenhet,
appetitt og opplevelse av trygghet/fare
• Viktigste funksjon er å sikre overlevelse
og rask reaksjon i farlige situasjoner
• Instinktbasert
• Henger nært sammen med vårt stressaktiveringssystem
• Overlevelsesmekanismene trer inn
automatisk: Flukt, kamp, frys og total
overgivelse

Vi reagerer instinktivt på fare

Den tredelte hjernen - følelseshjernen
• Det limbiske system
• Følelser, evne til tilknytning,
konsentrasjon, oppmerksomhet,
arbeidsminne
• Amygdala – hjernens alarmsentral
Rask vei - sender faresignaler til kroppen
Langsom vei – via tenkehjernen
• Hippocampus – hjernens bibliotek
Lager minner for hendelser og sorterer
hva som er farlig og ufarlig.

Den tredelte hjernen – tenkehjernen
• Prefrontal cortex
• Bearbeider informasjon, planlegger
og ta avgjørelser, språkfunksjoner,
fornuft, bevissthet, risikovurdering,
impulskontroll og minner for fakta
• Kapteinen!
• Ikke ferdig moden før 25 års alder

Ungdomshjernen

• Tenkehjernen ferdigstilles sist
• Betydelig omstrukturering i
tenårene
• Ubalanse mellom et overopphetet
følelsessystem og et underutviklet
vurderingssystem

Speilnevroner
•
•

•

•
•

•

I hjernen – nervecellenettverk –
speilnevroner
Aktive like før et individ skal gjøre en
bestemt bevegelse – og når individet
observerer at den samme bevegelsen
blir utført av et annet individ
Årsak til at vi kan leve oss inn i andres
menneskers situasjon – være empatiske
Når vi speiler/observerer hverandre
smittes vi av andres følelser og
stemninger
Vi trenger et annet menneske å speile
oss i
Husk at din væremåte kan påvirke andre

Personlighet

• Personlighet er vår måte å tenke, føle og handle på i en rekke ulike situasjoner
over en lengre tidsperiode (Torgersen, 1995)
• Genetisk bagasje
• Medfødt temperament, engstelighet, introvert/ambivert/ekstrovert
• Samspill med foreldrenes personlighet, psykiske helse og oppdragerstil
• Opplevelser og erfaringer i ungdomstiden er svært formende
• For de fleste er personligheten utviklet og stabil rundt 25 års alder, for noen
stabiliseres den ikke før ut i tredveårene

Diagnose

• Å få en alvorlig diagnose selv, eller få et barn med en alvorlig diagnose vil for
de fleste skape stressreaksjoner, for noen en psykisk krise
• Hendelsen skaper usikkerhet og utrygghet
• En psykisk krise er en normalreaksjon på sterke ytre påkjenninger
• Hvor stor påkjenning som skal til for å utløse en krise er forskjellig fra person
til person, og avhenger av tidligere erfaringer

Tenkehjernens utfordringer
• Når vi har opplevd noe vanskelig og smertefullt – fortsetter å tenke på det,
redd for at det skal skje igjen
• Forsvarsmekanismer aktivert – tankekjør, kverning, fanget i egne tanker
• Om tankekjøret får fortsette over tid – konsekvenser:
Tap av lek, utforskning, hvile, sosial kontakt, evne til refleksjon og evne til å
være i øyeblikket
• Psykiske lidelser: depresjon, angst, tvangslidelser…
• Vi er disponerte for tankekjør, men ikke bundet til å fortsette i mønstrene
resten av livet

Når følelsene tar overhånd
• Påpeking av feil og mangler vil ikke føre
til bedre planleggingsevne eller
impulskontroll
• Roe ned følelsessystemet
• Skape rom til diskusjon og refleksjon
om alternative løsninger
• Ved å støtte, skape struktur og oversikt
gjennom å «fungere som
barnets/unges/voksnes tenkehjerne»
kan vi skape endring, og bistå personen
med å ta kloke veivalg

Samregulering

• Små barn har ikke evnen til å regulere følelser/uro alene
• Mange barn og unge har også vansker med å regulere følelser og impulser
• Hos noen voksne fungerer ikke det beroligende systemet så godt overlevelsesforsvaret og stressreaksjonene tar større plass
• Trenger en beroligende omsorgsperson for å hjelpe dem til å mestre frykt,
frustrasjon og sinne

Sensitiv omsorg utvikler regulerende strukturer

• Rolig stemmeleie, navngi følelsen, fysisk kontakt ved å bli strøket på, vennlig
ansikt
• Vi gir barnet erfaringer i hvordan regulere følelser og kropp
• Gradvis blir erfaringene integrert som egne ferdigheter
• Hippocampus fylles med minner om andre som gode – positiv forventning
• Får kraft til å bufre alarmresponser

Triggere

• Når noe minner om den vanskelige
hendelsen (røyk) varsler amygdala
umiddelbart om fare (brannalarm)
• Tolker situasjonen som om den er
pågående NÅ!
• Kan utløses av lukt, en bevegelse, sted,
lyd, ansiktsuttrykk, hva som helst…..

Mentalisering
• Å se seg selv fra utsiden og andre fra innsiden
• Evnen til å være bevisst på hva som foregår i eget og andres sinn
• Vi erfarer andres handlinger og fortolker så følelser, tanker og intensjoner bak
disse handlingene
• Viktig ferdighet for å omgås andre
• Evnen til å forstå egne følelser og tanker, uten å la seg definere av dem
• Evnen til å forstå andres – og sitt eget – sinn er knyttet til god regulering av
følelser, og således til psykisk helse

Mindfulness – oppmerksomt nærvær
• Å få med seg det som skjer, både i
oss og omkring oss
• Å være åpen for det som skjer
uten å forsøke og fjerne eller
forandre på det som oppleves
• Ikke-dømmende, aksept,
vennlighet og nysgjerrighet
• Forskning har vist volumøkning i
tenkehjernen ved regelmessig
trening i oppmerksomt nærvær
• Området har direkte forbindelse
til den delen av hjernen som
bidrar til å nedregulere stress

Oppmerksomhetssirkel
K.Thorne Salvesen og M. Wastlund, 2017

http://www.wastlundsalvesen.no

Smerte og lidelse
•

Tre områder for lidelse:
1. Fysisk eller følelsesmessig smerte
2. Ubehag knyttet til forandring. Når forandringen ikke er ønsket, skaper den
ubehag
3. Betingethet. Verden er i sitt vesen ustabil, og vi kan aldri kontrollere alle
betingelser i livet

•
•
•
•
•

Når vi opplever smerte reagerer kroppen med spenninger
Spenninger over tid gir anspente, stramme og smertefulle muskler
Ved langvarig smerte står kroppen i konstant beredskap
Oppmerksomheten innsnevres til det smertefulle på bekostning av andre verdifulle
ting i livet
Gjennom oppmerksomt nærvær – bli mer bevisst på kroppslige, følelsesmessige og
tankemessige aspekter ved smerten

Indre medfølelse

• Mange behandler andre mye bedre, enn de behandler seg selv
• For å kunne gi oss selv medfølelse, må vi først bli oppmerksomme på at vi har
det vanskelig
• Ofte er vi ikke klar over at vi strever med skyldfølelse, skam, utilstrekkelighet,
tristhet, ensomhet osv.
• Hvis vi øver opp kapasiteten til å støtte oss selv i møte med smerte, vil vi
kunne tåle vanskelige sider på en bedre måte.

Avspenning

• Forestillingsbilder – sted du har gode minner fra og som virker
trygt og beroligende
• Kan være en ting, fotografi, mentale bilder, lukt, lyd osv.

Effekt av regelmessig trening på oppmerksomt nærvær
•
•
•
•
•
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Økt tilstedeværelse i nåtid
Mindre grubling og tankekjør
Økt evne til å romme og regulere følelser
Bedre kontakt med kroppen
Økt toleranse for ubehag
Økt evne til å tåle stress
Økt evne til selvobservasjon og selvinnsikt
Bedre evne til å tåle konflikter i relasjoner

Veien videre…..
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Smerteklinikker på sykehusene
Kommunal psykisk helsetjeneste for voksne (psykiatriske sykepleiere, psykologer..)
Helsestasjonen
Helsestasjon for ungdom
Rask psykisk helsehjelp. Angst og depresjon. Kommunen
Familiesentre, psykisk helsetjeneste for barn og unge i kommunene
Familievernkontor
Kurs for foreldre med barn med spesielle behov (bufdir.no)
Distriktpsykiatrisk senter (DPS)
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
Depresjonsmestring for voksne (KID) over 20 år
Depresjonsmestring for ungdom (DU) 14-20 år
Belastningsmestring for voksne (KiB)
Læring- og mestringssentre
Bedriftshelsetjenesten
Mindfulness/oppmerksomt nærvær kurs
Yoga/meditasjon kurs
Youtube, app’er
TRS

