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Introduksjon I: Sentrale prinsipper for håndtering av stress og krise

Hei! Denne presentasjonen er den første av to introduksjoner om regulerende ferdigheter, 

spesielt grunning og romming, på engelsk: «containment». Det er utarbeidet en rekke 

supplerende små presentasjoner med konkrete forslag og ideer til grunning og romming, 

som kan være en hjelp når man trenger å finne fotfeste her og nå, ikke minst i vanskelige 

tider preget av usikkerhet og utrygghet!

Under pandemien deler vi alle erfaringene med å leve med inngripende konsekvenser 

som følge av restriksjonene vi har blitt pålagt: begrenset livsutfoldelse, sosial distansering, 

isolasjon, permittering fra jobb, økonomiske utfordringer, for å nevne noen. Til andre tider er 

dette i langt mindre grad en kollektiv erfaring og heller erfaringen til bare utvalgte grupper 

i samfunnet. Mange traumatiserte mennesker er kjent med en hverdag med betydelige 

begrensninger i livsutfoldelsen som følge av traumene. Men for mange traumatiserte er det 

kanskje nytt å erfare at man deler opplevelsen av et liv med begrensninger - restriksjoner - 

med folk flest. Som en kvinne – som sliter i kjølvannet av traumer i barndommen – uttrykte 

det: “Jeg hører i disse dager om fortvilelsen og utryggheten som mange mennesker opplever. 

Det gjør det på en måte enklere for meg å akseptere min egen isolasjon nå. Å vite at jeg ikke 

er alene om å være i en ufrivillig isolasjon gjør at jeg føler meg litt bedre i stand til å takle 

den». Men - når dette er sagt - er det ikke tvil om at all usikkerhet og uforutsigbarhet knyttet 

til pandemien er en ekstra belastning for alle hvor sinn og kropp fra før av er på strekk, som 

er tilfellet hos traumatiserte. Pandemien kan være en ekstra grunn til å ha ressurser innenfor 

rekkevidde, når man trenger det, det vil si ha «verktøy» til å hjelpe seg selv igjennom kriser 

og vanskelige tider med minst mulig ødeleggende konsekvenser.

Finnes det noen felles overordnede prinsipper for håndtering av kriser – enten det dreier 

seg om en global pandemi eller kriser som den traumatiserte kan oppleve? Er det noen 

paralleller mellom strategiene som myndighetene har valgt for håndtering av korona-

pandemien og de strategiene som anbefales i traumeterapi til traumatiserte mennesker som 

overveldes av flashback, ødeleggende følelser og impulser, og dissosiering?



Steg mot et sikkert fotfeste i nåtid Modum Bad © Ellen K. Jepsen 5

De fleste har nok hørt om korona-kurven i det siste og mange har evt. hørt om 

toleransevinduet i terapien. La oss se på begge her.

Her har vi først korona-kurven:

Den svarte stiplete linjen viser hvor mange hjelpe-trengende pasienter helsevesenet 

kan hjelpe til enhver tid. Når antallet syke er under linjen klarer helsevesenet å takle 

utfordringen, men når antallet syke er over linjen klarer ikke helsevesenet det lenger. 

Om pandemien sprer seg uten regulerende strategier, vil vi få den røde kurven, med 

overbelastning og kollaps av helsevesenet, og mange syke vil ikke få den hjelp de trenger. Vi 

kan si at den røde kurven «topper» utenfor helsevesenets toleransevindu, og vi har sett hvor 

ødeleggende det har vært i mange land.

Mange av dere har hørt om toleransevinduet i traumeterapi: Det er sonen av kroppslig 

aktivering som er optimal for den enkelte av oss, der vi klarer å være oppmerksom på andre, 

konsentrere oss, ta inn ny informasjon, lære, reflektere, respondere på tilpasset måte til 

hendelser i hverdagen uten for store omkostninger.
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Her er en figur som viser toleransevinduet som vi hører om i terapien – evt presentert her på 

en litt annen måte enn dere er vant til.

Blir man utsatt for traumer er det sannsynlig at ens toleransevindu blir smalere. Traumet 

har lært ens hjerne at verden er usikker og uforutsigbar, og man tåler mindre grad av stress 

før man blir overveldet. Spesielt blir man sensitiv overfor triggere, som vekker minner om 

traumene.

Dersom en trigger vekker vonde minner som krever mer enn du har til rådighet av mental 

kapasitet der og da, og du ikke klarer å regulere følelsene kan det resultere i at du – før du 

oppdager det og uten at du vil det – går ut av ditt toleransevindu: der du 1) enten følger den 

røde kurven oppover til den «topper» og du er i en tilstand av hyperaktivering, du blir så å 

si «tatt» av for eksempel kamp og flukt, eller alternativt 2) du følger den blå kurven nedover 

til den «topper» og du er i en tilstand av hypo-aktivering, der du har blitt «tatt» av frys, 

immobilisering, og dissosiering.

Toleransevinduet er ikke en statisk størrelse, det kan endre seg underveis. For eksempel 

kan helsevesenets kapasitet minske i perioder fordi helsearbeidere har blitt syke eller er i 

karantene, eller kapasiteten kan øke fordi nye ressurser tilføres, for eksempel nye avdelinger 

på sykehusene. Det samme gjelder i en traumeterapi: Er man sliten er toleransevinduet 

smalere enn når man er mer uthvilt. Målet er å utvide kapasiteten – toleransevinduet – så
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man har kapasitet til å håndtere belastningene man møter. Akkurat som myndighetene til 

enhver tid vurderer kapasiteten til helsevesenet, er det i traumeterapien et viktig tema å 

vurdere egen kapasitet.

Toleransevinduet er individuelt, ingen har samme vindu, og ingen reagerer på nøyaktig 

samme triggere og i samme grad. Det kan anbefales at man bruker tid på å bli kjent med eget 

toleransevindu. Hvordan oppleves det for deg å være innenfor toleransevinduet? Hvordan 

er opplevelsen av å være «til stede her og nå»? Om du ikke har svar på det nå, er det helt i 

orden. Det er nettopp derfor vi har det som fokus i terapien. Kanskje det er enklere å si noe 

om hvordan det er å være på grensen eller utenfor toleransevinduet?

Observere, registrere, monitorere: Et annet felles prinsipp når det gjelder strategi for 

håndtering av krise som følge av pandemi og krise som følge av aktivering i en traumeterapi 

er til enhver tid «å følge nøye med på utviklingen» – overvåke utviklingen, registrere. 

Myndighetene følger nøye med utviklingen av pandemien til enhver tid. Dette med 

tester som skal vise hvor stort smittetrykket er, de vurderer belastningen til enhver tid på 

helsevesenet og så videre. Og – videre, når det går bra – dvs. utviklingen følger den grønne 

kurven som kanskje i tillegg er på vei nedover, ja, da forsøker man forsiktig å åpne opp for 

restriksjonene. Dersom vi åpner opp og fjerner restriksjonene og reguleringstiltakene for 

tidlig er det sannsynlig at det kommer et nytt utbrudd, en ny «topp» med ødeleggende 

konsekvenser.

For å tidlig kunne fange opp en utvikling mot grensene for toleransevinduet er det også viktig 

å legge merke til hvilken grad av aktivering man har i øyeblikket. Akkurat som myndighetene 

følger nøye med på utviklingen av pandemien er det et viktig fokus i terapien å legge merke 

til: hvor er jeg i forhold til mitt toleransevindu?

Hva er de første tegnene, dvs. varselsignaler om at du begynner å bevege mot grensene 

av ditt toleransevindu? Noen opplever at første tegn er at man ikke klarer å ta inn hva som 

blir sagt, eller at sansene – for eksempel syn og hørsel endrer seg eller blir fordreide, at 

omgivelsene blir fjerne, uvirkelige, tåkete, og/eller man har opplevelsen av å være koblet 

av fra seg selv og omgivelsene. I tillegg kan du bruke en skala fra 1-10 for å registrere hvor 

mye du føler deg til stede her- og nå. Det kan være en hjelp til å registrere hvor du er i ditt 

toleransevindu til enhver tid.
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Tidlig intervensjon: Myndighetene arbeider også ut fra prinsippet om å sette TIDLIG inn, 

dersom korona-kurven beveger seg oppover, viser tegn til at krisen får nye «topper», en ny 

smittebølge. Derfor følger de nøye med på utviklingen til enhver tid. Prinsippet om å sette 

TIDLIG inn gjelder også i en traumeterapi. Med en gang varselsignalene viser seg, er det lurt å 

sette inn regulerende tiltak.

Regulerende tiltak: Strategiene og de regulerende tiltakene som myndighetene bruker har 

som formål at forløpet av epidemien følger den grønne kurven, slik at vi kommer gjennom 

krisen med minst mulig ødeleggelse. De regulerende tiltakene og restriksjonene har vi alle 

merket på kroppen: sosial distansering, omformet til mottoet «Stay home – Stay safe!», med 

mer, – for å minske smittetrykket, så helsevesenet ikke overbelastes, kommer utenfor sitt 

toleransevindu og kollapser.

Akkurat samme formål har de regulerende ferdigheter og teknikker som det anbefales at 

traumatiserte tilegner seg og bruker tidlig i terapien: å hjelpe til at man holder seg innenfor 

sitt toleransevindu, ikke overbelastes, ikke kollapser.

Mange traumatiserte mennesker er fra før av vant til en hverdag med betydelige 

begrensninger med tanke på livsutfoldelse, f.eks. i forhold til familie, utdanning, jobb, sosialt 

– som alle er strategier for å unngå å bli overveldet av utrygge følelser og usunn atferd 

relatert til traumene. Prisen er ofte høy – med mye ikke-villet ensomhet og sorg, og kanskje 

ikke alle strategiene har fungert godt nok. Målet er å utvikle nye regulerende ferdigheter så 

man etter hvert, gradvis, skritt for skritt, gjerne med små skritt, mer og mer klarer å unngå de 

ødeleggende «topper» utenfor toleransevinduet.

Når alt dette er sagt – og det evt. kan synes overveldende - er det godt å lytte til et annet råd 

som myndigheter rundt om i verden har gitt, som nesten er et prinsipp: «Don’t panic – but 

be careful!» Gå ikke i panikk, men vær forsiktige og omhyggelige med å følge prinsippene! – 

da kommer det til at gå alt sammen! Det vil ordne seg!

Vi kommer nå til et sentralt tema i enhver traumeterapi: det å lære seg regulerende 

ferdigheter som man så kan ta i bruk når aktivering er i gang. Målet er å utvikle ferdigheter 

som er effektive for den som skal bruke dem, dvs. hjelper akkurat den personen som skal 

bruke dem. Det vil si at de er spesifikke for den enkelte og for deg. Slike ferdigheter vil også
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bidra til at ditt toleransevindu utvides, at du øker din kapasitet til å tåle «stress» uten at du 

blir overveldet eller dissosierer. Gradvis vil du kunne utvide din livsradius, ta livet tilbake.

Før vi går videre kan du stoppe opp og reflektere rundt: Hvilke strategier vet du om at du kan 

og bruker når du trenger å finne fotfeste her- og nå? Måter - som du vet kan hjelpe, når du 

får det vanskelig? Måter som hjelper deg til at du unngår «toppene» i din belastningskurve, 

unngår ødeleggende affekter og handlinger? Det kan være en god ide å skrive dem ned: 

hvilke vet du om? og i hvilke situasjoner hjelper de?

Takk for nå!

Mulig hjemmearbeid:

Bli kjent med eget toleransevindu:

Hvordan oppleves det for deg å være innenfor toleransevinduet? Hvordan er opplevelsen av 

å være «til stede her- og nå»? – i følelsen, kroppsfornemmelse, tanker?

Om du ikke har svar på det nå, er det helt i orden. Kanskje det da er enklere å si noe om 

hvordan det er å være på grensen av, eller utenfor, toleransevinduet?

Bli kjent med varselsignalene på at aktivering er under utvikling:

Hva er de første tegnene, dvs. varselsignaler om at du begynner å bevege mot grensene av 

ditt toleransevindu?


