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Oppsummering: Steg mot et sikkert fotfeste i nåtid

I de forrige avsnittene har du blitt presentert for flere forskjellige tilnærminger som 

kan brukes til å regulere følelsene og reaksjonene dine og for å holde deg innenfor 

toleransevinduet ditt, inkludert mental og fysisk grunning og forankring, skille fortiden fra 

nåtid, distraksjon, trygt sted, og etablere containere for plagsomme reaksjoner og minner. 

Målet med å bruke disse teknikkene er å flate stress-kurven din, og unngå de ødeleggende 

«toppene» utenfor toleransevinduet. Målet er med andre ord å få kontroll over usunne 

følelser og atferd etter eksponering for stress, ‘triggere’ – påminnelser om traumene – som 

overskrider kapasiteten du har tilgjengelig der og da for å takle det.

Du er invitert til å:

1. Bli kjent med hvordan det føles og hvordan opplevelsen er for deg, å være i ditt toleranse-

vindu? Hvordan opplever du deg selv når du ikke er ”hjemsøkt” for mye av fortiden din?

2. Registrere og evaluere aktiverings-nivået ditt. Hvor nærværende og koblet til her og 

nå føler du deg på en skala fra 1-10? Spør deg selv: «Hvor er jeg nå når det gjelder mitt 

toleransevindu»?’ Gjør denne evalueringen flere ganger i løpet av dagen.

3. Legg merke til og bli kjent med de første advarselssignalene som indikerer at du ”er på vei” 

mot en tilstand av enten hyper- eller hypo-aktivering utenfor ditt toleranse vindu. Hva er de 

første advarselssignalene når aktiveringen starter? Hvis du ikke er klar over dem (alle), kan 

det være lurt å begynne å utforske dem og være nysgjerrig på dem. - Andre har beskrevet 

sine første advarselssignaler som for eksempel: omgivelsene og andre mennesker virker 

uvirkelig, tåkete eller rare, problemer med å være koblet til her og nå, føle seg løsrevet fra 

omgivelsene, seg selv og andre, familiemedlemmer og venner oppleves som fremmede, 

”utenfor kroppen” -opplevelser, endringer i sensorisk oppfatning, sanser forvrenges, 

forsterkes, minimeres eller mistes (f.eks. lukt, smak, syn, hørsel, smertefølelse), numming, 

disorientering , forvirring, tilbaketrekning fra andre mennesker som normalt er trygge, en 

trang til å skjule seg, økt trang til selvskading, økning i stemmehøring, kaotiske tanker, angst, 

smerter, økt søvn- eller spiseproblemer, redusert egenomsorg, overdreven aktivitet og 

arbeid, veksling mellom «deler», mm. – Vet du om noen av dine advarselssignaler? – Hvis ja, 

hvilke? Det er vanlig at folk tidlig i en traumebehandling ikke er klar over advarselssignalene 

sine. Det er ikke uventet. Med praksis er det mulig å lære. 
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Videre er du invitert til:

4. Bli kjent med triggerne dine. Hvilken vet du om? Og hvordan svarer du vanligvis etter 

eksponering for en trigger?

5. Bygge og utvikle effektive reguleringsevner, designet spesielt for deg. Ulike tilnærminger til 

romming og grunning er blitt presentert i disse videoene, og mange flere finnes. Velg en eller 

flere av de reguleringsferdighetene som fungerer best for deg, slik at de passer dine behov. 

Prøv ferdighetene på forskjellige måter og innstillinger for å finne ut hva som passer deg! Lag 

din egen ”verktøykasse” som inkluderer alle dine ferdigheter og strategier som er effektive 

for deg.

6. Utvikle din personlige sikkerhetsplan, det vil si å lage en liste over strategiene og 

teknikkene du har bygget, og i hvilke situasjoner de er nyttige. Denne planen kan omfatte 

teknikker som skal brukes på vanlige dager, så vel som strategier og teknikker som skal brukes 

i før-krise og krise. Hva fungerer og i hvilke situasjoner?

7. Bruk prinsippet om TIDLIG intervensjon for å stoppe usunne eller uønskede handlinger. Så 

snart du føler de første advarselssignalene. Ta grep og bruk reguleringsstrategier som du har 

praktisert og lært i ”fredstid”.

8. Når du bruker en ferdighet: vurder nivået før og etter bruk av teknikken for å vurdere om 

den er nyttig og effektiv? For å si at en ferdighet er nyttig, bør den hjelpe deg minst ett poeng 

i riktig retning. Hvis dette ikke skjedde, hvilke justeringer kan du gjøre? - eller bør du bruke en 

annen teknikk for å takle situasjonen?

9. For å evaluere din mentale kapasitet på en daglig basis, mens du også vurderer mengden 

stress du er utsatt for: Er du utsatt for mer stress enn du vanligvis er? Opplever du noen 

aktuelle tilleggs-stressfaktorer? Er du mer sliten enn du vanligvis er? Har du noen medisinske 

tilstander?

10. Vær oppmerksom på tre grunnleggende prinsipper som er viktige for effektiv læring: 

motivasjon, fokus mens du øver, og repetisjon.

Sist, men ikke minst: husk å gi deg selv anerkjennelse for ethvert skritt i riktig retning!
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Hjernen kan heles! Den er ‘villig’ til å lære nye vaner når det trengs. Fortsett å prøve og gå 

videre med små skritt. Husk at ‘Sakte er raskere!’

Vi kan lage vårt eget motto for prosessen med helbredelse fra traumer: ’Hold deg trygg – 

hold deg innenfor toleransevinduet ditt!’

Uten tvil vil dette føre til mestring av dine nyvunne ferdigheter og kompetanse, samt et 

sikkert fotfeste i nåtiden!

Lykke til!

Takk for nå!


