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Introduksjon II: Om å romme: Romming og grunning

Romming («containment») og grunning er sentrale regulerende ferdigheter. Det anbefales 

at man tilegner seg slike ferdigheter tidlig i en traumeterapi. Når du har lært deg noen av 

disse ferdighetene kan du ta dem i bruk når du får det vanskelig, så du heller får et forløp 

tilsvarende den grønne kurven – innenfor toleransevinduet, og du unngår å bli overveldet og 

å dissosiere.

Først litt om begrepene:

Romming – «containment» - handler om ”å containe” – å romme. I psykologisk betydning 

har «containment» – romming – blitt definert som evnen til å oppleve følelsesuttrykk uten 

å gå i stykker eller såre andre. Det handler da også om å etablere sterke grenser som ikke 

lett utviskes. En slik grense er å skille fortid fra nåtid. Da traumatiserte mennesker ofte 

overveldes av flashbacks og sterke følelser, og har tendens til å gjenta traumeopplevelsene 

på ødeleggende måte, som også er ødeleggende for daglig fungering, er ferdigheter i 

romming – «containment» – viktige. Å romme traumene – containe dem – betyr ikke at 

man benekter dem. Ferdighetene gir både avstand til minnene samtidig som minnene 

anerkjennes. En forutsetning for direkte traumeminnearbeid er at man klarer å «romme» 

– containe – dem. Vi kan dele containment opp i indre og ytre containment. Eksempler på 

indre containment og romming er: visualiseringsteknikker, som også kalles fantasiøvelser, 

«trygt sted», lage og bruke «kontainere» for traumeminner – som en «safe», boks, mm, 

skrive dagbok, tegne, male osv. Eksempler på ytre kontainment og romming er: rammer i 

terapien: lengde på terapisesjoner, kontakt mellom timene, tempo i terapien, støtte fra andre 

til å romme sine tanker og følelser.

Noen har kategorisert grunningsteknikker som en undertype av romming og containment. 

Men da grunning har stor plass i en traumeterapi – så vel som i hverdagslivet til de fleste vil 

det få spesielt fokus her.

Grunning har blitt definert på flere måter, blant andre:

• Å skape forbindelse til grunnen. Det får oss evt. til å tenke på elektrisitet, som må ha 

jordforbindelse i tilfelle det skulle bli overbelastning på nettet.
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• Pat Ogden, en pioner innen traumefeltet, har beskrevet grunning som: «kapasiteten til å 

lede den fysiske energien til bakken og rette oppmerksomheten til bein og føtter, for å øke 

den opplevde fornemmelsen og følelse av fysisk støtte».

• Andre beskriver grunning som prosessen: å være psykologisk til stede, eller å koble seg til 

den nåværende virkeligheten «her- og nå».

Som vi da ser, kan grunning kategoriseres som 1) kognitiv, mental oppmerksomhet og som 

2) sensorisk, fysisk oppmerksomhet – eller enklere sagt: som mental og fysisk grunning. 

Eksempler på mental grunning er å orientere seg til her- og nå: dagen i dag, ukedag, 

dato, måned, år. Eksempler på fysisk grunning er: kjenne føttene på bakken, å skifte 

kroppsposisjon, for eksempel fra sittende til stående, osv.

Målet med rommings- og grunningsteknikker er å hjelpe deg til å være mer til stede her- 

og nå, som også betyr at man er innenfor toleransevinduet. Det er også viktig å praktisere 

disse ferdighetene i avpasset tempo, steg for steg, og gradvis tillate seg selv å øve på å 

være til stede her- og nå. All øving på dette bør skje innenfor toleransevinduet. Mange 

traumatiserte opplever at det å være til stede her- og nå betyr å bli synlig, bli lagt merke til 

og være selvhevdende, og at det tidligere har vært farlig og utrygt. Da vil det naturlig nok 

være en indre konflikt eller motstand mot å «koble seg på øyeblikket her- og nå». Det er 

viktig også å bruke tid i terapien til å løse opp for evt. indre konflikt eller motstand, da den 

ellers kan stoppe fremgang. Hvis du har «indre deler», anbefales det at man tenker grunning 

til virkeligheten som den oppleves at «delene» som er orientert i nåtid. Videre er det en god 

ide at du lytter innover for å sjekke hvor mye og lenge det er greit for alle deler at du er «til 

stede her- og nå». Hvis noen få sekunder er det som er lov akkurat nå, er det en god start. 

Når dette tolereres av alle delene kan du forhandle deg frem til å utvide med noen flere 

sekunder, osv. Ditt personlige toleransevindu er din guide og følger du den vil det gradvis 

utvide seg! En pioner innen traumefeltet som har jobbet med dette i en menneskealder 

minner om at jo langsommere du går frem, dess fortere når du målet! «Slow is faster!»

I de neste avsnittene finner du konkrete eksempler på forskjellige ferdigheter i grunning og 

romming, for eksempel: mental grunning, fysisk grunning, bruk av sansene til grunning, å 

skille fortid fra nåtid, mm. Velg den eller dem som passer best for deg, og øv sammen med 

terapeuten. Glem ikke å øve i det daglige, på vanlige dager, utenom terapitimene. Om du
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skal ha ferdigheten klar til bruk når du trenger den i vanskelige situasjoner, da er det viktig 

at du har den «på lager», dvs. at du har fått den inn «i ryggmargen», øvd den inn i fredstid. 

Planlegg for eksempel små korte øvingsstunder i løpet av dagen, evt. bare 5-10 minutter 

om gangen. Det er viktig å hele tiden evaluere – gjerne sammen med terapeuten – om 

ferdighetene er effektive: hjelper den deg med å oppleve mer forbindelse til øyeblikket 

her- og nå? På en skala fra 1-10: hjelper teknikken deg minst 1 poeng i riktig retning? Hvis 

ikke, hvilke justeringer kan du gjøre på øvelsen? Hvordan får du teknikken og strategier, som 

hjelper akkurat deg? Finn din «egen vri» på teknikkene – det er det som teller!

Tre prinsipper er viktig for god læring: 1) Motivasjon: Ja, dette vil jeg lære! Det er mitt valg! 

2) Konsentrasjon og fokus når du øver og praktiserer teknikken. Om du bare klarer å fokusere 

noen få øyeblikk er det en meget god start! 3) Repetisjon: «Gjentakelse er hukommelsens 

mor”.

Det er ikke noe galt om ikke teknikkene fungerer ved første eller andre forsøk! Det tar tid 

for hjernen å lære nytt! Du vil oppleve økt mestring og kompetanse når du fortsetter med å 

prøve! Det er aldri for sent å begynne og som en traume-overlever har sagt det: ”Det er alltid 

for tidlig å gi opp!”

Lykke til!

Mulig hjemmearbeid:

• Begynn å lage en liste over ting som hjelper når du får det vanskelig, skriv gjerne ned.

• Hvilke strategier vet du om, at du allerede har og bruker, når du trenger å finne fotfeste 

her- og nå? Måter som du vet kan hjelpe deg, når du får det vanskelig?

• – og i hvilke situasjoner hjelper de?


