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• Psykisk helse blant flyktninger 

• Psykisk helse og senvirkninger av negative barndomsopplevelser.

• Traumeforståelse 

• Kultursensitivitet

• Relasjonsarbeid trygghet og tillit 

• Tilstedeværelse, inntoning og samregulering

• Fokus på  ressurser, mestring og resiliens.



Psykisk helse blant asylsøkere og flyktninger:

Asylsøkere i et asylmottak: 

(n=85) (jacobsen sveeaas et al.2007)

• 46% PTSD

• 34% depresjon

• 26% angst

• 29% somatoform lidelse

• 1.5% psykose



Erfarte traumatiske hendelser:
(Jacobsen, Sveaas et al.2007)

76% nært drept

67% opplevd drap på nære

57% torturert

31% kvinner er voldtatt.



Enslige mindreårige

(Jakobsen M., Demott M. A. M., Heir T. 2014) *

• 42 prosent hadde minst én psykiatrisk diagnose.

• 16 prosent  depresjon

• 10 prosent hadde angstlidelser

•

• 30 prosent  posttraumatiske stresslidelser (PTSD).

• Hovedproblemet var gjenopplevelser av traumatiske hendelser og 
dårlig søvn.

• * 160  nyankomne enslige mindreårige mellom 15 og 18 år (fra Somalia og Afghanistan)



”Barndom påvirker  helse mer enn krig”.
(Opaas, Varvin 2015)

• Studie 54 pasienter med flyktningbakgrunn i DPS.

• Alvorlig depresjon og angst(alle)og PTSD (nesten alle)  

• Bardomstraumer sterkere sammenheng med psykisk helse og 
livskvalitet  enn krigstraumer /menneskeretts brudd før og 
under flukt.

• Barndomstraumer: 

• uro, søvn, vansker med regulere følelser, generell livskvalitet.

• Krigstraumer:

• gjenopplevelser/ mareritt. 



Migrasjonstress

• Tap av hjem og kjente omgivelser

• Tap av nettverk og familie ensomhet  

• Tap av kultur og samfunn

• Tap av kjent arbeid og aktivitet

• Sorg, savn bekymring og  dårlig samvittighet  for familie etc. 

• Ofte dårlige nyheter fra hjemlandet.

• Tap av og helse

• Tap av og positiv identitet og verdighet,
fremmedgjøring  og marginalisering



Akkulturasjonstress

• Tilpasning til en ny, dominant kultur

• Læring av språk og kulturelle spilleregler

• Læring av systemer og samfunnsstruktur

• Diskriminering, mistillit  og marginalisering. 

• Manglende mestring og mindreverdsfølelse.

• Avmakt og sinne 



Vi  kan møte mennesker som 

• Blir lett oppbrakt av små problemer

• Har vansker med å berolige seg selv

• Problemer med å kontrollere (sterke) følelser av tristhet

• Problemer med å kontrollere (sterke) følelser av sinne

• Opplever fysiske problemer 

• Nummenhet eller unngåelse av følelser.

• Dissosiative anfall  besvimelser 

• Søvnproblemer og mareritt 



Traume forståelse og traumebevissthet 



Traume- symptomer

Gjenopplevelser – flashbacks

Unngåelse av steder, personer, 
situasjoner, indre fornemmelser

Over aktivering; på vakt, skvetten, 
muskelspenninger, hjertebank, 
Søvnproblemer, mareritt

Underaktivering nummenhet

Endringer i selv-følelse, relasjoner, og 
holdninger til livet/ verden.    

https://vimeo.com/130969163
https://vimeo.com/130969163


Kropp og Traume

• Flyktninger har mer:

• Traumelidelser

• Presenterer oftere med 
somatisk symptomer.

• Mer medisinsk uforklarlige 
symptomer

• Mer somatisering





Triggere
minner om det farlige eller krenkende man ble utsatt for. 

Ytre triggere

Situasjoner, gjenstander,  personer, 
lukter, lyder, årstider, tid på dagen

Indre triggere  (i kroppen)

Smerter, kvalme, hodepine, pust, følelser, 
tanker

Relasjonelle triggere

Avvisning, forlatt, blikk, kroppslige 
bevegelser, ønsker om tilknytning,, fysisk 
nærhet



Traumereaksjoner redefinert

1. Endringer i affektregulering (inkl. sinne og selvdestruksjon)

2. Endringer i bevissthet (dissosiasjon/depersonalisering) 

3. Endringer i selvoppfattelsen (skyld, skam, lavt selvbilde) 

4. Endringer i meningssystemer (håpløshet/avmakt men også 

svart hvitt tenkning)

5. Endringer i relasjonsevne (å stole på/føle seg nær andre)

6. Somatisering og/eller medisinske problemer 

7. Integrering av overgripers meningssystem 



Relasjonelle konsekvenser av relasjonstaumer

Reguleringsvansker:
Unngår eller blir overveldet av egne følelser. 

Mistolker sosiale signaler 

Kan ikke stole på andre , alene i verden 

Mangler egenverd

Strever med selv bebreidelse og skam



Sosiale følelser:
Ære og skam  i lys av traumer : 

Individuell/Indre skam :  

Skam som (skjult) sosial smerte.  
Såret/endret selv følelse.
Opplevelse av krenkelse, 
Mindreverd og avmakt  

Kollektiv/ytre skam:  

endring i sosial status
endring i nære relasjoner,
Kollektiv skam i æreskulturer



INDIVIDUALIS
TISK

KOLLEKTIVIST
ISK

MÅL

Autonomi Felleskap

Mestring Harmoni

Reaksjon

Ikke PTSD PTSD Ikke PTSD

TRAUME

Jeg klarer ikke å 
mestre ting alene

Jeg er uselvstendig

Jeg sviktet 
fellesskapet

Jeg er selvopptatt

Akiah Berg 2015 / Jobson, 2009 «Threat to conceptual self model»



Kultursensitivitet

• 1-Hva tror du  om årsaken til plagene dine?

• 2-Hvilke hjelp ville du oppsøkt i hjemlandet?

• 3-Hva ville familien og de andre rundt deg ment 
om dette?



Kultursensitivitet:
Hverdagsfungering og sosial  støtte  

• 1- hvordan påvirker plagene din hverdag?

• 2- Kan du å snakke med noen om dette?

• 3- Er det noe i din hverdag som er til hjelp for deg 

(tro, trossamfunn, familie, venner…)



Kultursenstivitet

• Å være nysgjerrig på den andres identitet og identitetsutfordringer

Kilder til identitet:

Familie, alder kjønn, sosial gruppering, arbeid og levesett,

kulturelle uttrykk og religion 

• Å reflektere over egne holdninger



Veivisere i møte med sårbare overlevere

• Relasjonsarbeid trygghet og tillit 

• Tilstedeværelse, inntoning og samregulering

• Traumebevisshet og utviklingsstøtte.

• Å være vitne til historie og identitet

• Fokus på mestring og resiliens

kroppsbevisshet og bevegelse.

Makt og avmaktbevisshet

kontekst- og kulturbevissthet.

Refleksjon over egen rolle 

. 



Å være  nysgjerrig på mennesket og historien  

Identitet og mening er knytet til viktige erfaringer, o og 
viktig relasjoner gjennom livsløpet. 

Å være preget emosjonelt av sine erfaringer

Livslinjen 



Identitet og egenverd
å være vitne til historien

• Du har hatt det vanskelig, du overlever.

• Du har viktige mennesker i dit liv du betyr noe for andre. 

• Du har styrke og mot, du har verdier, du fortjener respekt.

• Du har en historie og røtter du har en fremtid   



Makt og avmaktbevissthet: 

Å være vitne 

Anerkjenne opplevelse av avmakt, undertrykkelse og marginalisering:
(men ikke se den andre som et offer)

Å stryke og myndiggjøre (empowerment) :

Å redusere maktulikhet, et samarbeid basert på likeverd og medvirkning.

å være en talsperson (advocacy) 

Å  bistå i forhold til ulike utfordringer 
(uten å umyndiggjøre)



Traumebevissthet  omsorg og dialog 

Traumeutsatte trenger miljøer som baserer 
seg på følgende  tre grunnpilarer

•trygghet

•relasjon 

•Følelsesregulering.
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1. Trygghet 

• Traumatiserte  barn /ungdom utvikler gjerne 
utrygghet og  mistillit til andre.

• Tilfriskning er avhengig av en trygg 
atmosfære. 

• Preget av forutsigbarhet, tilgjengelighet, 
ærlighet og åpenhet. 

• De trenger medbestemmelse og oppleve 
kontroll over sine omgivelser



2. Relasjon

• Heling skjer i relasjoner som er preget av 
trygghet, tillit og mestring. 

• Behandlingsforskning viser at relasjonen har 
en størst betydning for utfallet av behandling.



3.Regulering av følelser 

Å bidra til å utvikle evnen til å legge merke til og 
reflektere over og uttrykke følelser. 



Fokus på relasjoner og samregulering i 
(og i samtalen  med tolk)

• Tilstedeværelse
• Inntoning
• Samregulering

• Ansiktsuttrykk
• Kroppsspråk
• Rytme
• Toneleie
• Sette ord på/navngi

• Å være vennlig, lydhør og tilstede



å sette ord på følelser



Å lide i ensomhet.

• Før tenkte jeg at jeg hadde vondt i hjertet, men 
ingen forsto meg og jeg ble ikke respektert.

• Ingen smilte ingen hadde respekt nå skjønner jeg 
at alle har det vondt.

• Man kunne bli uvenner med andre fordi man ikke 
ble forstått.



Møteøyeblikk

Jeg lærte meg å gråte sammen med noen. Min venn sa 

til meg: ” jeg skal tørke tårene dine”. 



Vekst og utvikling

• Jeg ble nærmere de andre, jeg ble friere: 

• Himmelen var mørk og faretruende, 

nå er det blitt høyt under himmelen. 

• Før drømte jeg dårlig og tenkte mye.

• Jeg gråt for meg selv, ingen vil vite om at andre gråter. 

Nå er jeg blitt mer åpen, jeg har mindre mareritt og sover bedre. 
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