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Livshendelser og tap 
• Alle opplever det. 

 
• I et forebyggingsperspektiv – når det gjelder 

personer med utviklingshemning? 
 

• Hvordan jobbe for at livshendelser og tap ikke 
skal ha uvanlig stor effekt over lang tid 
 

• Jobbe for å unngå at det blir til traumer, 
depresjon, angstlidelser eller patologisk sorg 



Take home-message 
• Store endringer og vonde opplevelser har 

konsekvenser for hvordan man har det – og det 
gjelder alle mennesker 
 

• Folk med utviklingshemning er ofte mer sårbare 
for slike opplevelser – men ikke alltid 
 

• Assumption is the mother of all fuck-ups 



Livshendelser 
• Det som skjer med oss alle 

 
• ”Enhver større endring i en persons 

livsbetingelser som påvirker sosiale relasjoner 
og/eller arbeids- eller fritidsaktiviteter” 
 

• Vanlige hendelser som skjer hele tiden 
 

• Skilsmisse, flytting, få barn, tap av nærpersoner 



Livshendelser 
• Hastings et al. (2004):  

– Flytting (15,5%) 
– Alvorlig sykdom hos nærperson (9%) 
– Alvorlig problem med nærperson, nabo eller venn (8,8%) 
– Alvorlig sykdom eller skade på en selv (8,5%) 
– Dødsfall i omgangskrets eller familie (8,3%) 

 
• 46,3% hadde opplevd én slik hendelse siste år, 17,4% 

hadde opplevd to eller flere. 
 

• Hva er en større endring? 
 

• Viktig med et subjektivt perspektiv 
 

• Tap av tjenesteytere? Omlegging av turnus? 
 



Livshendelser versus traumer 
• Litteraturen skiller ofte 

 
• Livshendelser er mer vanlige hendelser, mens 

traumer ofte er mer ekstreme hendelser 
 

• Gir det mening? 
 

• Mange av de samme mekanismene som ligger til 
grunn 



Stress og fysiologi 
• Det autonome nervesystemet 

 
• Sympatisk aktivering: Fight/flight 

 
• Store variasjoner i sårbarhet, reaktivitet – både 

mellom individer og hendelser 
 

• Utenfor bevisst kontroll 



Så hvor går grensen? 
• Livshendelser versus traumer 

 
• Det kommer an på 

 
• Definisjonsspørsmål – er vi opptatt av hendelsen 

eller konsekvensen? 
 

• Stress x sårbarhet x beskyttelse 



Sårbarhet 
• Hvem er du? 
• Hvordan har du det ellers? 
• Hva slags relasjonserfaringer har du? 
• Er du sårbar for enkelte ting? 
• Hvilken sammenheng lever du i? 
• Gode hjelpere? 
• Kognitive ressurser? 
• Emosjonell regulering? 
• Tilgang på sosial støtte? 
• Gode mestringsstrategier 



Forebygging ved livshendelser 
• Generell forebygging (det vi gjør hele tiden) 

 
• Spesifikk forebygging (det vi gjør når noen 

opplever noe vanskelig) 



Generell forebygging 
• Å ha en buffer/støtfanger/air-bag 

 
• Hvordan øke bufferen? 

 
• Å ha et godt liv 

 
• Hva er et godt liv? For hvem? 

 
• Autonomi, mestring, gode aktiviteter 

 
• Gode relasjoner beskytter! 



Håndtering av livshendelser 
• Stressmestring 

 
• Spille på ressurser – mestringsstrategier 

 
• Snakke? Tilpasse? Følge initiativer fra 

pasient/bruker 
 

• Ytterst sjelden at reaksjonsmønstre ikke er 
forståelige 
 

• Kan være nyttig å bruke traumeperspektiver 



Traumeperspektivet 
• Stabilisering, så bearbeiding 

 
• Søvn, mat, tilpasset aktivitet, trygghet og 

forutsigbarhet 
 

• Opprettholde basalfunksjoner 
 

• Redusere krav? 
 

• Toleransevinduet 



Traumeperspektivet 
• Trygge, kjente, sensitive hjelpere 

 

• Systematisk desensitivisering – være bevisst på 
hva man driver med 
 



Tapsopplevelser 
• Én type livshendelser 

 
• Tap av familiemedlemmer, tjenesteytere, 

venner/kolleger 
 

• NB: Betyr ikke at de må forsvinne helt. Endring i 
relasjon kan også innebære en tapsopplevelse 



Sorg 
• Naturlig og nyttig respons på tapsopplevelser – 

utviklet gjennom evolusjon 
 

• Fasiliterer tilpasning 
 

• Fem sorgstadier? (Benektelse, sinne, 
forhandling, depresjon, aksept) – Tja. 
 

• Folk reagerer ulikt, normalvarasjonen er stor. 
 

• Sorg går vanligvis over av seg selv (3-6 
måneder) 



Sorgbearbeiding 
• Å få lov til å sørge, å få lov til å prate, å få lov til å 

grine 
 

• Sorg kommer i bølger 
 

• Bruk av kommunikasjonsstyrker – Bilder? 
Musikk? 
 

• Noen trenger ikke det, vi reagerer ulikt 
 

• Trøst 
 

• Unngå at livet ”stopper opp” 



Assumption is the mother of all fuck-ups 

• Sensitivitet 
 

• Vurdering 
 

• Ikke bruke oss selv som utgangspunkt 
 

• Ikke anta at alt er forferdelig 
 

• Ikke anta – vær nysgjerrig 
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