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Hva er et traume? 
• Skremmende/overveldende hendelse/serie av 

hendelser som har varig konsekvens for 
funksjonsnviå. 
 

• Tidligere ”av katastrofekarakter” – nå subjektivt 
fokus 
 

• Traumelidelsene er normale reaksjoner på 
alvorlige hendelser – som ikke går over  
 

• En psykologisk skade 
 

• Stress-sårbarhet 



Hva skjer i hjernen? 
• Alarmsystemet i hjernen 

 
• Autonome/sympatiske nervesystemet 

 
• Fight-or-flight-respons 

 
• Tilstand rettet mot overlevelse – alle pattedyr har 

den - automatisk 
 

• Kroppen konsentrerer seg om overlevelse – hva 
kan vente? Hva må skje nå? 



Hva skjer etterpå? 
• Minnet blir perseptuelt lagret 

 
• Automatiske alarmreaksjoner 

 
• Langvarige overgrep eller misbruk -> barn 

tilpasser seg 
 

• Sosiale skader, ”relasjonstraumer” 
 

• Påvirker evne til å danne og nyttiggjøre seg 
relasjoner til andre mennesker 



Case 1 
• Tatt ut case 



Case 2 
• Tatt ut case 



Dissosiasjon 
• Avspalting 

 
• Av minner, av følelser, mv. 

 
• I relasjoner 



Traumelidelser 
• PTSD 

 
• Fobier 

 
• Personlighetsforstyrrelser (spesielt Emosjonelt 

ustabil PF – men også andre) 
 

• Dissosiative tilstander 
 

• Dissosiativ identitetslidelse 



ASD/UH og overgrep 
• Personer med utviklingshemming er mer utsatte 

for seksuelle overgrep, vold, omsorgssvikt og 
mobbing enn andre 
 

• Når personer med UH utsettes for det er det 
oftere gjentatt, mer alvorlig og kjent 
gjerningsperson 
 

• Det samme ser ut til å gjelde personer med ASD 
 

• Svakere kognitiv fungering, mer omfattende ASD-
symptomer ser ut til å være forbundet med 
høyere risiko 



ASD/UH og sårbarhet 
• Kognitive vansker -> større sårbarhet 

 
• Personer med utviklingshemming ser ut til å være 

mer sårbare for å utvikle traumereaksjoner etter 
en hendelse – også etter tilsynelatende ”mindre 
alvorlige” hendelser 
 

• Det gjelder i enda større grad personer med ASD 
 

• Risiko ser ut til å virke kumulativt 



Hva gir traumesymptomer? 
• Omfang og alvorlighetsgrad: Sårbarhet x 

hendelse 
 

• Enkle og komplekse traumer 
 

• Menneskepåførte eller ikke 
 

• Tidsaspektet: Timing og omfang 



Traumesymptomer 
• Jo svakere kognitiv fungering, jo større risiko for 

at utfordrende atferd er større del av bildet 
 

• Men: Personlighet og kjønnsforskjeller? 
 

• Utfordrende atferd er et uspesifikt 
reaksjonsmønster som tyder på at folk ikke har 
det bra – noe er galt 
 

• De fleste studier på UH og traumer rapporterer 
utfordrende atferd. ASD/UH: vanligste tegn 



Traumesymptomer 
• Sterkt ubehag, vansker med følelsesregulering 

 
• Gjenopplevelse/plagsom hukommelse 

 
• Unngåelsesatferd 

 
• Symptomer på vedvarende alarmredskap 



Sterkt ubehag, vonde følelser 
• Irritabilitet/aggresjon, søvnvansker, 

distraherbarhet 
 

• Så ubehagelig at mennesker sliter med å 
integrere det 
 

• Forståelse? Komplisert for oss alle 
 

• Sterkt ubehag ved omstendigheter som utløser 
minner 



Gjenopplevelse/plagsom husk 
• Flashbacks/gjenopplevelser 

 
• Påtrengende minner 

 
• Mareritt 

 
• Amnesi? 

 
 



Unngåelsesatferd 
• Er jo ikke så overraskende 

 
• Fobi-aktige reaksjoner 

 
 



Vedvarende alarmberedskap 
• Autonom hyperaktivering over tid 

 
• Forøket startle-respons 

 
• Hypervigilans 

 
• Bekymringsangst 



Behandling 
• Stabilisering – Bearbeiding – Rehabilitering 

 
• Stabiliseringsarbeid en forutsetning 

 
• Terapi ser ut til å ha god effekt (CBT, EMDR) 

 
• Ting kan bli litt verre med én gang man starter 

behandling – før det blir bedre 
 

• Medikamentell behandling er 
symptomdempende, men kan også dempe 
aktivering 



Litt om skadeavvergende tiltak 
• Helse- og omsorgslovens kapittel 9 

 
• Bruk av fysisk tvang i eget hjem 

 
• Hva med personer som ikke skjønner hva som 

skjer? Og som får en alarmaktivering i 
forbindelse med slike tiltak? 



Skadeavvergende tiltak 
• Bruk av fysisk tvang 

 
• Hvordan oppleves det? 

 
• To studier: Personer med utviklingshemming 

opplever: sinne, engstelse, ubehag, smerte 
(Jones & Kroese, 2006) 
 

• Mange med utviklingshemming forstår ikke hva 
som skjer og hvorfor (Hawkins et al., 2004) 
 

• Hva vet vi om andres opplevelse av tvangsbruk? 



Skadeavvergende tiltak 
• Eks. bruk av nedleggingsprosedyrer 

 
• Kan virke selvopprettholdende? Lager vi et nytt 

problem? 
 

• Hvordan ville vi forstått dette i en annen 
kontekst? 
 

• Større kognitive vansker, større 
forståelsesvansker -> mer sårbarhet 



Skadeavvergende tiltak 
• Det ville være overraskende om alle i en så 

sårbar gruppe tålte dette helt fint – uten å ta 
skade av det 
 

• Faglighet og hvordan det gjøres. Men 
sårbarhet… 
 

• Vet fortsatt lite om bivirkninger av slike tiltak – 
eller hvordan identifisere bivirkninger og dem 
som har mange av dem 
 

• Hvordan ville vi håndtert dette med et 
medikament? 



Oppsummering/konklusjon 
• Personer med UH og/eller ASD er mer utsatt for 

potensielt traumatiserende hendelser og mer 
sårbare for dem 
 

• Utfordrende atferd er en del av symptombildet 
hos de fleste med UH 
 

• Inngripende, skadeavvergende tiltak kan i verste 
fall til traumelidelser – uvisst hvor ofte det 
innebærer å erstatte et problem med et annet 
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