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Psykose eller traume? 

• Komplisert 
 

• Felles: Identitetsforstyrrelser, depersonalisering, 
hallusinose 
 

• Hvorfor skille? 
 

• Jo lavere funksjonsnivå, jo vanskeligere 
 

• Jo mindre verbalspråk og evne til selvrapportering, jo 
vanskeligere 



Psykose eller traume? 
• Har vært vanlig at traumelidelser har vært 

feildiagnostisert som psykose. 



CASE – hvorfor skille? 
 



Psykologiske belastninger 

• Skille mellom fenomen og diagnoser 
 

• Skremmende/overveldende hendelse 
 

• Subjektiv opplevelse 
 

• Hva er normale reaksjoner på 
psykologiske belastninger? Når blir de 
problematiske? 



Traumelidelsene 
• Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 

 
• Personlighetsforstyrrelser 

 
• Dissosiative lidelser, inkludert Dissosiativ 

identitetsforstyrrelse (DID) 



Traumer og fysiologi 

• Det autonome nervesystemet 
 

• Alarmreaksjoner i hjernen: Sympatisk aktivering 
 

• Fight or flight. Frys. 
 

• Fysiologisk respons som fremmer overlevelse i 
faresituasjoner. 
 

• Høyere puls, svette, blod til store muskelgrupper 
og til hjernen, mindre blod til fordøyelse og 
liknende. 



Traumer og utviklingshemming 

• Mer utsatt for negative hendelser. 
– Overhyppighet av seksuelle, fysiske og psykiske overgrep. 
– Mindre kognitive ressurser til å håndtere og forstå ”vanlige”, 

negative livshendelser. 
– Svakere vurderingsevne. 

 
• Større sårbarhet 

– Biologisk sårbarhet for stress/reaktivitet. 
– Mindre kognitive ressurser/evne til forståelse. 
– Vansker med å finne mening. 
– Vanskeligere tilknytning og dårligere selvfølelse. 
– Mindre hensiktsmessige mestringsstrategier, dårligere 

affektregulering og dårligere impulskontroll. 



Livshendelser 
• ”Enhver større endring i en persons 

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

• Hastings et al. (2004): 46,3% hadde opplevd én 
slik hendelse siste år, 17,4% hadde opplevd to 
eller flere. 
 

• Tap av tjenesteytere? Omlegging av turnus? 
 

• Livshendelser/traumer: Hvor går grensen? 



Når noe har blitt et traume 

• Avspalting - dissosiasjon 
 

• Ikke-integrerte minner 
 

• Overlevelse. Nevrofysiologi. 
 

• Ulik grad av subjektivt opplevd belastning 
fører til ulik grad av oppsplitting: Enkle 
versus komplekse traumer. 



Når tilknytningen blir traumatisert 

• Traumer påført av nære omsorgspersoner. – 
Relasjonstraumer. 
 

• En skadelig relasjon er bedre enn ingen 
relasjon. 
 

• ”Jeg trenger mamma, men mamma 
skremmer livet av meg.” 
 

• Tilknytningen blir uløselig sammenvevd med 
fysiologiske og psykologiske alarmreaksjoner. 
 

• Automatiserte responser. 



Primær dissosiasjon - fenomen 

• Splitting av hukommelsen. 
 

• Skille mellom spontan reaksjon på fare og resten av 
personen. 
 

• Fobiske unngåelsesreaksjoner i etterkant. 
 

• Ukontrollerte gjenopplevelser av traumet – som å være 
der igjen. (Flashbacks) OBS! Nevrokjemisk! 
 

• Ikke-intregrerte minner er perseptuelt lagret i 
hukommelsen. 



Sekundær dissosiasjon - fenomen 

• Splitting av følelsene og forsvaret 
 

• Å fjerne seg emosjonelt fra seg selv og vonde 
følelser 
 

• Depersonalisering og derealisering 
 

• ”Følelsesdeler”. Kan ta over og agere på egen 
hånd, ofte impulsivt og refleksivt. 
 

• Kognitiv stagnasjon: Barnefølelsene har 
barnetanker. 



Tertiær dissosiasjon - fenomen 
• Splitting av identiteten 
• Separate jeg-tilstander 
• Oppsplittingen skjer ikke i traumeøyeblikket, men 

i senere tilpasning til dagliglivet. 
• Ulike navn, ulike funksjoner, ulike egenskaper. 
• Studier viser at de ulike identitetsdelene kan ha 

ulike fysiologiske egenskaper. 
• Ofte forbundet med å ha vært utsatt for mer 

sadisme, grovere vold og seksuell mishandling. 



I utredning 
• Bruk av komparenter - triangulering 

 
• Atferdsendring – samtidighet, eventuelt etter kjent 

hendelse 
 

• Kartlegging av oppvekstforhold 
 

• Intervju 
 

• Grundig vurdering – inkludert somatikk 
 



Men hvordan skille? 
• Ingen absolutte tommelfingerregler. 

 
• Lang liste av «tyde på» det ene eller det andre 

 
• Ingen blodprøve eller linjal 

 
• Gjelder alle: Er symptomene knyttet til tidligere 

traumeopplevelse? 



Selvopplevelse 
• Indre fragmentering 

 
• Klarer pasienten å «skyve det til side»? Hvor 

lenge? 
 

• ANP i DID 
 

• Depersonalisering – «som om man er med i en 
film» 
 

• Derealisering – påtrengende eller flytende? 
 



Selvopplevelse 
• Kvaliteten på fragmenteringen – utviklingsmessig 

regresjon eller noe kvalitativt annerledes? 
 

• Graden av fragmentering – sprikende? 
 

• Amnesi? 
 

• Somatoform dissosiasjon 
 

• For videre beskrivelser, se Berg & Bækkelund 
(2014) 
 



Disorganisering - orientering 
• Orientering for tid og sted 

 
• Disorganisering i praktiske gjøremål – 

spising/toalettbesøk 
 

• Samvarierer det med andre symptomer? 
 

• Samvarierer det med grad av emosjonell 
aktivering? 



Funksjonsnivå/funksjonsfall 
• Identifiserbart funksjonsfall 

 
• Vedvarende? -> Gradvis verre? 

 
• Funksjonfall med noe spontan bedring? 

 
• Hvor alvorlig er funksjonsfallet? 

 
• Henger det sammen i tid med alvorlige 

hendelser? 



Innholdet i hallusinasjoner 
• Visuelle hallusinasjoner: Lys/skygge eller 

formfullendte hallusinasjoner? 
 

• «Rare» hallusinasjoner? 
 

• Sammenheng mellom hallusinasjoner i ulike 
sanseapparater? 
 

• Knyttet til tidligere traumeopplevelser? 



Stemmehøring 
• «I hodet» eller «utenfra»? Tja. Men 

realitetsorientering. 
 

• Kjente stemmer? Ukjente stemmer? Tja. 
 

• Knyttet til samtidige hallusinasjoner i andre 
sanseapparater? 
 

• Tydelige, klare stemmer eller «støy» og hvisking? 
 

• Barnestemmer? Kommanderende stemmer? 



Vrangforestillinger 
• «Rare» eller bisarre oppfatninger? 

 
• Eksentrisk atferd eller påkledning? 

 
• Knyttet spesifikt til sosiale forhold, andres 

motivasjon for å gjøre det de gjør? (NB: Autisme 
og sosial forståelse? 
 

• Forbigående eller vedvarende? 



Følelsesliv 
• Irritabilitet? 

 
• Skvettenhet? 

 
• Hypervigilans? 

 
• Reaktivitet? 

 
• Apati? 

 
 



Men… 
• Det ene utelukker ikke det andre. 

 
• Overforekomst av tidlig traumatisering også hos 

pasienter med alvorlige psykoselidelser 
 

• Reaktive psykoser/PTSD med 
psykosesymptomer 
 

• Komorbiditet: Rus, angstlidelser, depresjon mv. 



Anbefalinger 
• Kartlegge traumehistorie – uansett. 

 
• Grundighet i utredning – triangulering, kartlegge 

innhold i hallusinasjoner og vrangforestillinger 
 

• Huske på at personer med 
utviklingshemming/autisme både er mer utsatt for 
og mer sårbare for traumatiske hendelser 
 

• NB: Prodromal psykose versus traumetilstander 
 

• Bruke tid 



Følg PUA på Facebook! 
www.facebook.com/puaous 

 

http://www.facebook.com/puaous
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