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8) Å romme i relasjon

Å romme plagsomme følelser, impulser og minner kan gjøres på mange forskjellige måter, 

kanskje til og med på utallige måter. Vi kan bruke relasjoner som en ‘kontainer’, som støtte, 

og til å ‘romme’ og ‘holde’ oss i vanskelige tider – vi gjør det kanskje ofte spontant uten å 

tenke over det.

Vi er født inn i en relasjonell kontekst og er avhengige av andre for å overleve. Medfødte 

handlingssystemer i hjernen motiverer oss til å knytte oss og forholde oss til andre 

mennesker hele veien gjennom voksenlivet.

Men når man har blitt såret av andre mennesker - ikke minst når det gjelder personer 

som man var avhengig av som barn – er det ikke gitt, naturlig og enkelt å betrakte andre 

mennesker som en ressurs å henvende seg til for støtte og ‘romming’ i vanskelige tider.

Samtidig er det kjent at sosial støtte øker kapasiteten til å takle stress på en sunn måte. Det 

å føle seg trygg i et forhold hjelper til heling av konsekvensene i kjølvannet av traumer. Det 

å føle seg trygg i et forhold øker den mentale og integrerende kapasiteten. Å kunne dele og 

snakke om vanskene med en person man har tillit til hjelper oss å takle usunne følelser og 

impulser. Som sådan fungerer et trygt og styrkende forhold som en ‘kontainer’.

Metaforen om en ‘container’ er blitt brukt i forhold til mange typer relasjoner.

Noen ganger blir et forhold beskrevet som et ‘container-contained’-forhold: I en slik relasjon 

er det en som «container» – «rommer» den andre, og en som blir «contained» – «rommet» 

– «holdt». Metaforen og på mange måter det idealiserte bildet av et slikt forhold er forholdet 

mellom mor-spedbarn: Moren oppfyller behovene til det lille spedbarnet uten tilpasninger. 

Hun ‘rommer’ spedbarnet, og spedbarnet føler seg ‘rommet’.

Noen ganger blir et forhold mellom voksne beskrevet som et ‘container-container’ forhold 

mellom to likeverdige parter, for eksempel et par, gode venner eller kolleger. Ideelt sett viser 

begge parter interesse for den andre personen i forholdet, gjenkjenner eventuell nød eller 

bekymring hos den andre, lytter til den andre parten, deler og diskuterer, utforsker hva som 

er situasjonen og gir tilbakemelding til hverandre.
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Som tittelen på denne presentasjonen sier, brukes metaforen om en ‘container’ også for å 

beskrive forholdet i seg selv. Det to personer bringer inn i et forhold, vil beskrive kvaliteten 

på containeren.

Det terapeutiske forholdet har potensialet til å tjene som ‘kontainer’ og være et helende og 

styrkende forhold.

Modellen til et samarbeidende terapeutisk forhold anbefales i en traumebehandling: For 

å kunne romme minner fra fortiden, og samtidig være koblet til her og nå, er kunsten å 

balansere nødvendig. Siden følelser og impulser relatert til tidligere traumer er veldig 

kraftige når de invaderer sinn og kropp, krever etablering av et trygt og sikkert fotfeste i 

nåtid mye spesifikk oppmerksomhet. Hvis ikke, har fortiden en tendens til å ta over. For 

å etablere et trygt fotfeste i nåtid anbefales det å stimulere sider eller deler av deg som 

har sin funksjon forankret i nåtid. Vi kaller dem handlings-systemer i dagliglivet. De er 

forankret i psykobiologiske systemer i hjernen. De inkluderer blant annet grunnlaget for 

sosialt engasjement, reflekterende kapasitet, nysgjerrighet, utforsking, kreativitet, humor 

og lek. Derfor anbefales det å involvere disse kapasitetene i den terapeutiske relasjonen i en 

traumebehandling, ikke minst når det gjelder relasjonelle traumer.

Anbefalte terapeutiske strategier er basert på samarbeid og dialog mellom deg og terapeuten 

din, inkludert utforsking av aktuelle problemer, refleksjon, forhandling og diskusjon – for 

å holde forbindelse til her og nå samtidig med at du arbeider med vanskene relatert til 

traumene i fortid. Det anbefales at disse handlingssystemene, som er knyttet til dagliglivets 

funksjoner, er i front i det terapeutiske forholdet i et helingsarbeid fra relasjonelle traumer, 

for å balansere «deler som sitter fast i traumetid», dette er deler som ellers kan overvelde 

deg i forholdet til terapeuten.

I det terapeutiske forholdet kan du få lov til å uttrykke og utforske følelser som ellers er for 

smertefulle eller skammelige til å bli delt med andre eller til å bli «contained» og rommet 

alene av deg selv. Ved å gjøre dette, kan du få opplevelsen av at det er mulig å takle de 

overveldende følelsene og impulsene.

Når du etablerer en ny relasjon, for eksempel den terapeutiske, kan du utforske dine egne 

reaksjoner på det å bygge en relasjon: Hva er de forskjellige tankene dine og følelsene dine
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om å starte i denne terapien? Bruk et stykke papir, lag tale- eller tankebobler og skriv uttrykk 

for hver tanke og følelse. Oftest – og forventelig i kjølvannet av relasjonelle traumer - er 

det en indre konflikt knyttet til å gå inn i en relasjon. Gi anerkjennelse til alle uttrykkene, 

alle er deg, gi anerkjennelse til alle deler. Undersøk og reflekter sammen med terapeuten, 

for å forstå deg selv mer og mer, og for å finne frem til passe nærhet og avstand mellom 

deg og terapeuten – både i psykologisk og fysisk betydning - så terapien kan skje innenfor 

toleransevinduet.

Rammer og grenser for å styrke relasjonen som ‘container’: For å styrke den rommende 

funksjonen i forholdet, relasjonen som container, anbefales det at du og din terapeut 

bruker tid tidlig i behandlingen på å gjøre avtaler om rammene for terapien, for eksempel: 

Hvor mange økter per uke? Varighet på økten? Avtaler om kontakt mellom øktene? Tempo 

av terapien? - I tillegg forhandle og komme til enighet om spørsmål relatert til din terapi: 

Behandlingsplan? Fokus i terapien? Kriseplan? Sykehusinnleggelse? osv.

Bygging av regulerende ferdigheter: Det kan være en god ide sammen med terapeuten 

å diskutere og praktisere bygging av regulerende ferdigheter: Vær sosial mens du lærer, 

gjør eksperimenter, prøve ut, bruk fantasien, kreativitet og humor. Evaluer sammen om 

ferdigheten er effektiv. Hvis ikke – utforske sammen – hvorfor ikke?

Sammen med terapeuten eller en annen person som du har tillit til kan du utforske og 

praktisere dine fysiske så vel som følelsesmessige grenser i forhold til andre mennesker: Legg 

merke til hvilken fysisk avstand som er passende for deg slik at du føler deg komfortabel. 

Ditt toleransevindu er din guide. Hvor nær er for nær? Diskuter, hva du kan gjøre hvis du 

kommer for nær en annen person? (For eksempel kan du kan bruke kroppsspråket ditt for 

å si ”hold avstand”: vend bort ansiktet eller kroppen din, folde armene, se på den andre 

med et negativt eller reservert blikk, se ned og unngå øyekontakt?), eller når du vil si «Kom 

nærmere» (for eksempel kan du se på den andre med et positivt blikk, smile, gi øyekontakt, 

gå frem mot den andre personen?) Prøv ut forskjellige muligheter.

Du kan – sammen med terapeuten eller en annen person du er trygg på – øve på å sette 

grenser uten å bli bekymret og plaget av responsen og reaksjonen fra den andre, om de 

er skuffet, osv. Tør å be om noe uten å bekymre deg for å bli avvist, forlatt, likt osv. Bruke 

rollespill?



Steg mot et sikkert fotfeste i nåtid Modum Bad © Ellen K. Jepsen 36

Du kan øve på opplevelsen av hva som skjer hvis du sier ”Nei” til en forespørsel fra en annen 

person? Føler du deg redd, engstelig, skamfull, skyld, sinne, maktesløs? Øv ved bruk av 

rollespill.

Å bli ‘contained’ og holdt: Det er av og til viktig å føle seg ‘contained’, «holdt» og ”rommet” 

av terapeuten, som et første skritt for å håndtere noen vansker i livet med mindre 

unngåelse. Terapeuten kan tilby å midlertidig ‘holde’ vanskelige følelser og minner som du 

ennå ikke er i stand til å romme og bære helt alene. Du står fritt til å godta eller ikke godta 

terapeutens tilbud. Eller du kan ta initiativ til å be terapeuten om å romme noe vanskelig 

materiale som plager deg. En del av en slik strategi er å ha en kontinuerlig dialog mellom 

deg og din terapeut, og refleksjon rundt behovet for å bli ”contained”. Som med andre 

rommingsstrategier, er et generelt råd at hjelp fra andre til å romme er midlertidig. Når du er 

sterk nok til å bære mer kan du gjøre det. Tegn til at man er sterk nok til å bære mer selv er 

at det som er vanskelig ikke overvelder så man går ut av toleransevinduet, med andre ord er 

det da ikke ødeleggende lenger.

Håp er viktig for å holde motet oppe. Du kan be terapeuten om å bære håp i tider hvor du 

ikke føler at du har kapasitet til å bære håp selv.

Hvis du har ‘deler’ eller dissosierte selvtilstander, kan terapeuten din kan hjelpe deg med å 

romme delene, ved å erkjenne og anerkjenne dem.

Kunnskap og psykoedukasjon: Jo mer du forstår dine reaksjoner og vanskeligheter, dess 

bedre kan du takle dem uten å bli overveldet! Det samme gjelder også for hvordan måten 

å forholde seg til andre mennesker i nåtid er farget av tidlige erfaringer i relasjon til viktige 

personer, ikke minst omsorgspersoner. Å utforske det nåværende relasjonsmønsteret og 

reflektere over det i et trygt (nok) forhold er en vei fremover. Når relasjonsmønstre rommes i 

et trygt forhold, vil du gradvis lære å kunne takle dem mer uavhengig på et senere tidspunkt. 

Vær nysgjerrig, og ikke nøl med å be om informasjonen du trenger. Psyko-edukasjon og 

kunnskap anses å være en ‘kognitiv komponent’ av romming – «containment».

Forhold relatert til tilknytning: Et trygt (nok) terapeutisk forhold – med kontinuerlig 

oppmerksomhet på å balansere fortid og nåtid innenfor toleransevinduet - gir en unik 

mulighet for å undersøke, håndtere og finne løsning på uløste tilknytningsproblemer relatert
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til tidlige tilknytningstraumer. Som alltid anbefales det at ethvert fokus på fortid ledsages 

av å være koblet til nåtiden, for å unngå å bli overveldet av påvirkninger relatert til tidligere 

historie med tilknytningstraumer. Samarbeidsmodellen hjelper deg med å romme sterke 

aktiveringer relatert til tilknytningstraumene, som for eksempel ønske om å høre til og frykt 

for kontakt og tilknytning, som ofte aktiveres samtidig.

Du inviteres til å være nysgjerrig: Få kunnskap om tilknytning og tilknytningstraumer, for å 

forstå deg selv, at reaksjonene dine i forhold til andre mennesker er forventede og normale 

sett i lyset av historien din. Dette frigjør deg fra skam. Det vil hjelpe deg å være mer i ditt 

toleransevindu, slik at du kan takle de sterke følelsene på en sunn måte.

Ved å inkludere og bruke de observerende og nysgjerrige sidene av deg selv i samarbeid med 

terapeuten, kan du øve på å legge merke til eventuelle interne dilemmaer eller konflikter, for 

eksempel: «ønske å være nær / å være nær er farlig», «ønsker å bli bedre / jeg fortjener ikke 

å få det bedre». Slike indre konflikter er også naturlige og ’normale’ som en konsekvens av 

tidlige relasjonelle traumer, og viktig er at: – de har en løsning.

Jeg minne om at den indre følelsen av trygghet, også i relasjoner, kommer ikke som det første 

i en helingsfase, men heller mot slutten. Om du da – før du kommer dit - kan minne deg om 

at du er trygg ‘nok’, selv om følelsen ikke helt er der ennå.

Om å dele positive følelser og opplevelser: I det terapeutiske forholdet - eller i et annet trygt 

forhold - kan du øve deg på å dele positive følelser og opplevelser, da dette hjelper med å 

regulere negative følelser. Dermed hjelper det deg å regulere følelser og impulser.

Du kan øve på dette med bruk av kreativitet, humor og være sosialt involvert. Prøv å romme 

opplevelsen, ta deg tid til å gjenkjenne og anerkjenne de positive opplevelsene, for å ta den 

inn, slik at den blir en kjent følelse og opplevelse.

Andre forslag: Konkrete situasjoner som du kan utforske og praktisere sammen med 

terapeuten – eller en person du har tillit til:

• Hvis du har en tendens til å bruke å trekke deg tilbake eller isolere deg som en 

mestringsstrategi, kan du tilbringe tid sammen med personer som er trygge og støttende.
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• Møt med trygge og støttende mennesker, som respekterer deg, eller snakk med dem på 

telefon eller online, i tilfelle du har en tendens til å bruke mye tid på ”passive” aktiviteter, 

som å se på TV, dataspill, som mestringsstrategier.

• Øv deg på å ha dialog med mennesker når du trenger å løse problemer.

• Hvis du er i et usunt eller ødeleggende forhold, kan du tenke å ha som mål å beskytte deg 

mot skade.

• Hold sunn avstand til folk som jobber imot eller begrenser din helings-prosess og terapi.

• Stimulere kontakten med mennesker som støtter din helbredelsesprosess.

• Prøv å holde avtaler i terapi hvis du har tendens til å holde deg borte fra timer.

• Kommuniser med folk hvis du trenger å endre planer som involverer andre mennesker.

• Lag en plan for dagen og del den med andre.

• Be andre om å hjelpe deg med å holde kontakten med dem.

• Gjør noen (positive) aktiviteter med andre som er trygge nok for deg, snakk om hva du 

gjør.

Oppsummering: Et støttende, styrkende og trygt (nok) forhold hjelper deg å kontaine og 

romme fortiden din på en sunn måte. Du vil bedre kunne legge merke til og få en bedre 

bevissthet og forståelse av reaksjonene dine, og vil være i stand til å reflektere og snakke om 

dem, uten å handle på usunne impulser. Dette er alle viktige faktorer for helbredelse.

Det som ble såret i relasjoner, kan leges i relasjoner!

Lykke til!


