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Hva vi ønsker at dere husker fra i dag 

 Toleransevinduet 

 Hyper- og hyporeaksjoner 

 Den tredelte hjernen 

 Regulering og reguleringsstøtte! 

 Hjernens alarm- og reguleringssystem 

 Utviklingstraumer 

 Somatosensorisk stimulering 

 
 Dag Nordanger, 2017 



 Traumeforståelsen vi har hatt tidligere, har hatt mye 

fokus på «påført skade», når noe blir for mye for oss 

 Vi har erkjent at vanskene mange barn sliter med 

etter en traumatisk oppvekst ikke bare handler om 

påført skade – like mye om alt de har fått for lite av  

 Da blir spørsmålet: Hvilke erfaringer er det barn for 

all del ikke må få for lite av?   

XX 

Dag Nordanger, 2017 



«Regulering»  

«Toleransevinduet» 

Dag Nordanger, 2017 
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Foto: barnehage.no 

Trygghet, felleskap, tilhørighet 

 

Multimodal somato-sensorisk 

stimulering 

 
 Stemmeleie 

 Kroppsvarme 

 Berøring 

 Rytmisk vugging 

 Samspillmønstre 

 

Taktilsans, vestibulærsans,  

syn, hørsel, lukt 

  

> Regulert tilstand 
 

 
Dag Nordanger, 2017 



Hentet fra: www.kidshealth.org.nz/adolescent-brain-development 

Dag Nordanger, 2017 



 

«Bottom-up» prosesser: Men de skjer 

ikke av seg selv! På grunnlag av visse 

typer stimulering 

Hierarkisk prinsipp: Når «fylt opp» øverst 

blir vi rigget for «top-down» prosesser; 

det over kan overstyre det lenger ned 

Ikke veldig robust hierarki; når vi kommer 

utenfor toleransevinduet mister vi tilgang  

til den reguleringskapasiteten 

Da må vi ty til de mer grunnleggende 

formene for regulerende stimulering 

Tenk på deg selv når du er nervøs for å 

snakke til en større en forsamling ... 

Mange (kanskje de fleste) av barna dere 

har ansvar for, har ikke fått mulighet for 

en optimal «bottom-up» utvikling 

Pluss at lever med et konstant forhøyet 

baseline aktiveringsnivå 
Dag Nordanger, 2017 



  
  
  
 

Amygdala 
(Alarmsentral) 

Hippokampus 
(Erfaringsarkivet) 

Binyrene 
(Stresshormoner) 

Prefrontal korteks 
(Resonering) 

Reguleringssystem 

Alarmsystem 

Dag Nordanger, 2017 



  
  
  
 

Barn har et underutviklet 

reguleringssystem (det er 

det som er å være barn!) 

  
  
  
 

Dag Nordanger, 2017 



Reguleringsstøtte 

Dag Nordanger, 2017 



  
  
  
 

Dag Nordanger, 2017 



STRESS 

Dag Nordanger, 2017 



  
  
  
 

STRESS 

Dag Nordanger, 2017 



Dag Ø. Nordanger, 2013 

Når to onder opptrer sammen: 

Truende erfaringer + svikende 

reguleringsstøtte 
Dag Nordanger, 2017 



  
  
  
 

STRESS 

Dag Nordanger, 2017 



Hyperaktivering 

Hypoaktivering 

Uro, aggresjon, utagering, 

impulsivitet, tankekjør, m.m. 

Nedstemthet, tomhet, fjernhet,  

føler seg lammet, nummen, m.m. 
  

TOLERANSEVINDUET 
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Dag Nordanger, 2017 



«Jeg kutter meg for å dempe uro. Jeg griper til den 

fysiske smerten for å fordrive den mentale» 

«Jeg kutter meg når tomheten overvelder meg. Det 

er en lettelse å se blodet renne; … Jeg lever, jeg er 

et menneske som kan føle smerte» 
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«Jeg har vært urolig inni meg siden jeg var en liten 

gutt. Herionen gav meg ro, fri fra kaoset» 

 

«Når man velger rus, slik jeg gjorde, er det for å fylle 

et tomrom. Jeg har alltid hatt behov for å fylle 

tomheten i meg selv» 
Dag Nordanger, 2017 



Hyperaktivering 

Hypoaktivering 
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Barna med psykisk lidelser   

hadde lidelser innen 2,5 

diagnosekategorier i snitt 

Dag Nordanger, 2017 



VANLIGSTE DIAGNOSER 

 Angstlidelser: 34 % 

 ADHD: 32% 

 Depresjon: 23 % 

 Asberger: 23% 

 RAD: 21% 

 Atferdsforstyrrelse: 19% 

60 % 

Dag Nordanger, 2017 



Barnevoldsutvalget: Første møte desember 2015 





«Jeg levde i et regime hvor jeg ble truet 

på livet fra så langt tilbake som jeg kan 

huske. I stedet for å undersøke hvorfor 

jeg oppførte meg som jeg gjorde, fikk jeg 

et amfetaminpreparat for at jeg skulle 

takle hverdagen bedre.» 

 
(Fikk oppfølging ved BUP for ADHD fra 

hun var 8 til hun ble 18 år) 

Dag Nordanger, 2017 





 Hva kan man gjøre? 

 Overordnet utfordring: Hvordan 

gjenskape flest mulig av elementene      

i den tidlige regulerende omsorgen i 

barnas liv? («vugge en ungdom») 

Dag Nordanger, 2017 



 Trygghet, trygghet, trygghet! 

 Tenke stressreduksjon, fremfor 

atferdskorreksjon 

 Redusere triggere (og forstå at   

triggerne sitter på oss) 

Dag Nordanger, 2017 



Forstå at hjernen utvikler seg 
etter de samme prinsippene 
selv om barnet blir eldre! 

 Ikke «top-down» gjennom innsikt 

 «Bottom-up» gjennom rent kroppslige 

erfaringer av å komme inn i toleranse-

vinduet igjen etter å vært i affekt 

Dag Nordanger, 2017 



Jaha, nå ser vi hva  

det der førte til; Nå 

sitter jeg her totalt 

sosialt isolert … 

Fortsetter jeg sånn 

får jeg nok sosiale 

tilpasningsvansker 

på skolen… 

Det igjen kan fort gå 

ut over min faglige 

utvikling … 

I verste fall kommer 

jeg ikke en gang inn 

på videregående …  

Dermed blir jeg 

stående på bar 

bakke når jeg skal ut 

i arbeidslivet … 

Det er jo ikke akkurat 

noen vinner når jeg  

skal finne meg en 

kone … 

Best å ta det onde 

ved roten og 

begynne et bedre liv 

med det samme … 

…så la meg gå 

tilbake og være litt 

hyggelig med folk 

for en gang skyld! 

Dag Nordanger, 2017 



Forstå at pilen peker tilbake 
på oss selv! 

 Tilstanden vi er i er viktigere enn hva 
vi sier og «metoden» vi bruker – det er 
den som regulerer andre 

 Vår viktigste kompetanse blir å tåle 
«motkrefter» (spisskompetanse) 

Dag Nordanger, 2017 



Dag Nordanger, 2017 



  
  
  
 

STRESS 

Dag Nordanger, 2017 



Hjelpe barna å forstå sine 

egen problemer! 

 Gjør det tydelig at man er «survivor», 

ikke en dårlig person (tilpasning) 

 Motvirker negativ identitetsdannelse 

 Gir håp, motiverer, blir agent i eget liv 

Glassjenta 

Dag Nordanger, 2017 



Hva skjedde her? 

Hva skjedde her? 

Hva skjedde her? 

Dag Nordanger, 2017 
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Dag Nordanger, 2017 







Takk for meg! 

Klara Viken Sandnes 

Foto: Johanne Viken Sandnes 


