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5) Distraksjon

Hei! Her vil vi ha fokus på «distraksjon» som innfallsvinkel til å romme vanskelige tanker og 

følelser relatert til traumene i fortiden.

Distraksjon defineres vanligvis som prosessen der oppmerksomheten avledes fra et ønsket 

fokusområde: man blir distrahert og oppmerksomheten blir dratt i annen retning. Når man 

blir distrahert, blir man avledet til å gjøre noe annet enn det som man har som det primære 

mål. Distraksjon assosieres også ofte med å være åndsfraværende, distré, forvirret, glemsk. 

Derfor misliker vi og vurderer vanligvis alt som «distraherer» oss som negativt.

Inn i en psykologisk sammenheng, for eksempel i en traumeterapi, kan distraksjon være en 

hjelp til å kontaine, demme opp for og å romme depressive tanker, negative tanker om seg 

selv, og påtrengende traume-minner. I denne sammenheng handler distraksjon om å lede 

oppmerksomheten bort fra ødeleggende påtrengende tanker, følelser og impulser relatert til 

traumene.

Distraksjon kan da også brukes som en strategi for å avverge trang til å gi etter for impulser til 

usunne evt. ødeleggende handlinger, handlinger som har fungert som løsning på kort sikt – 

men blitt ødeleggende på lengre sikt.

Erfaring tilsier at det ikke det hjelper å presse slike traume-relaterte reaksjoner og impulser 

vekk, da kan de evt. bli sterkere, men heller at man aksepter deres tilstedeværelse, 

samtidig som at du retter oppmerksomheten mot noe annet, dvs. velger midlertidig å bruke 

«distraksjon» som mestringsstrategi. Om man klarer å flytte oppmerksomheten bort fra slike 

impulser og kortsiktige løsninger, klarer man bedre å holde ut og stå imot trangen til å handle 

på impulsene.

Distraksjon i den sammenheng er da en midlertidig strategi, som du selv har valgt. Viktig å 

minne seg selv om at det er en midlertidig løsning, dvs. at man lover seg selv å vende tilbake 

til det som man nå må avledes fra – når timingen er rett. Distraksjon er en aktivitet, som 

klarer å få deg bort fra slike tanker og impulser.
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Distraksjonsteknikker er konkrete, kan være hva som helst – bare at de engasjerer deg nok 

til at tankene og impulsene blir mindre påtrengende. Med andre ord, fungerer distraksjons-

teknikkene ikke i en tilstand av «åndsfravær», men krever tvert imot et «ånds-nærvær»

Distraksjonsteknikker aktiverer de sider av hjernen som har med «her og nå» å gjøre, de 

sidene som vi bruker til å styre hverdagen vår og gjøremålene vi har nå. I traume-terapi 

har du evt. hørt om disse sidene, som involverer: nysgjerrighet, vår evne til å undersøke og 

utforske, legge plan, organisere, kreativitet, lek (sport), humor, evnen til å gi omsorg, og ikke 

minst vår evne til å knytte sosiale bånd i hverdagen. For at en distraksjonsteknikk skal fungere 

er det en forutsetning at det som «distraherer» er noe du vurderer som positivt.

Enkel distraksjon er trolig den mest anvendte strategi for å romme, demme opp for og 

kontaine traumeminner, enten man er seg det bevisst eller ikke. Det er ikke uvanlig at 

mennesker kaster seg ut i overdreven aktivitet etter traumatiske hendelser for å holde 

sinnet beskjeftiget, så traumet ikke trenger seg på. Noen utvikler angst i kjølvannet av 

å være i kontinuerlig aktivitet, uten pauser og hvile i tillegg til frykten for at traume-

følelsene skal bryte igjennom. Vedvarende bruk av distraksjon er derfor ikke å anbefale, 

det vil på lang sikt få negative konsekvenser. Men veloverveiet bruk av distraksjon og 

andre kontainment-ferdigheter kan hjelpe med å håndtere emosjonelle plager, så man kan 

balansere i hverdagen, og så man på et senere tidspunkt kan adressere traumet, når man har 

tilstrekkelig mental kapasitet.

Hvordan finner du frem til teknikker som kan hjelpe deg til å bli «distrahert» bort fra 

traumeminnene? – Hvilke kvaliteter må det som «distraherer» ha? - Ideen er å skifte 

oppmerksomhet til noe som engasjerer sinnet – noe som er stimulerende og overbevisende 

fremfor noe som er rolig og bare krever passiv oppmerksomhet. For eksempel: er PC-

spill ofte mer velegnet enn en TV-film, og en samtale med en god bekjent er bedre enn 

å lese enn evt. bok, med mindre du blir grepet av bokens innhold. Både å se TV og lese 

bok er aktiviteter som tillater at sinnet går på vandring, evt. at man går inn i tilstand av 

dagdrømming. Aktiv deltakelse i en ytre aktivitet er et middel til å distrahere seg selv i høyere 

grad enn opptatthet av indre forstyrrende minner og følelser.

Det anbefales også at man velger en aktivitet som matcher hva man føler, dvs. er man 

opprørt kan en rask gå- eller løpetur hjelpe, er man trist kan lindrende og beroligende 

aktivitet hjelpe, som for eksempel beroligende musikk. Om du har «deler» anbefales det å 

velge en aktivitet som «delene» er enige om.
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Det anbefales også at aktivitetene ikke er automatiserte, hvor auto-piloten bare kan skrus 

på! Aktiviteten må kreve et visst nivå av engasjement, åndsnærvær. Minner igjen om at 

aktiviteten må oppleves positiv for den som skal bruke den som distraksjon.

Eksempler:

• Det er ikke for ingenting at jeg står her ved klatreveggen. Klatring krever et nærvær, fokus 

her og nå, osv. For de av dere som liker klatring kan det tenkes å fungere som en god 

distraksjonsøvelse. Andre eksempler er:

• PC-spill og andre spill, kryssord, yatzy, evt sammen med andre man er trygg på

• Strikking – med noe krevende mønster

• Ringe en bekjent, prate om hyggelige og ikke-traumerelaterte ting

• Gjøre noe som er morsomt, tenke på noe morsomt, se et morsomt program på TV

• Jobbe med kreativitet, som krever mental aktivitet

• Lytte til musikk som man engasjerer seg i, f.eks. synger med på ordene, danser til

• Kjøre en tur i bil, evt følge en planlagt rute

• Gå eller løpe en rask tur, evt med en planlagt oppgave (planlegge å legge merke til ting 

man ser, hører, osv, evt. ta med kamera

• Sykle en tur

• Annen fysisk aktivitet, som krever tilstedeværelse, evt. sammen med noen

• Lek og interaksjon/samhandling med barn

• Lek og interaksjon/samhandling med hund, kjæledyr

• Lage mat etter oppskrift som ikke man ikke kan på «autopilot» fra før av: Bak en kake, 

eller lag en rett

• Annen praktisk oppgave: rydding og rengjøring, som ikke gjøres på autopilot (ha for 

eksempel forskjellig fremgangsmåte og rekkefølge fra gang til gang)

• Musikk som stimulerer til nærvær (ikke avslappende)
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Samtidig må aktiviteten heller ikke være for krevende. Den må ikke overstige den mentale 

kapasiteten man har i situasjonen, der man trenger å regulere seg. Man kan regne med at 

ens kapasitet er mindre i slike situasjoner enn i perioder hvor man ikke har det vanskelig.

Et eksempel: en pasient opplevde at det hjalp henne å bake en kake etter en bestemt 

oppskrift når hun merket aktivering og usunne impulser. Imidlertid ble det for krevende for 

henne å reise på butikken å handle ingrediensene hun trengte for å bake kaken. Derfor sørget 

hun alltid for at hun hadde ingrediensene liggende i huset samlet på en bestemt plass, så 

hun gå direkte til baking av kaken, når hun ble aktivert.

Et annet forslag er at man legger inn daglig stund hvor man gjør noe som oppleves positivt, 

uavhengig av om man er aktivert eller ei – for å venne seg til at man har positive ting i livet 

og at det er godt med noe avledning i løpet av dagen fra vanskelig jobbing med traumene.

Her mot slutten skal jeg minne om, at distraksjon som teknikk for å demme opp for traume-

følelser er midlertidige, og de er selvvalgte.

Jeg minner ikke minst om at distraksjon i denne sammenheng er en aktivitet som oppleves 

positiv for den som skal bruke den.

Om ikke det fungerer som distraksjon bort fra de usunne impulsene og aktiveringene ved 

første forsøk, gjelder også her at når du fortsetter å gjøre det (selv om det ikke lykkes) – så vil 

det før eller siden føre til at det hjelper.

Fortsett å prøv, og du vil få det til!

Du kan også her starte med å se om du allerede bruker distraksjons-teknikker, evt uten at du 

har tenkt over det? Hvilke vet du om og i hvilke situasjoner hjelper de? - Hvilke aktiviteter 

kunne du tenke på å prøve ut fremover som hjelp til å få oppmerksomheten bort fra 

vanskelige reaksjoner? 

Lykke til!


