BBC 100: DET ER IKKE TRAUMER ALT SOM VI IKKE LIKER, MEN NOE ER DET
For en stund siden snakket jeg med en eldre dame. Hun snakket om hvor takknemlig hun var
for sin oppvekst, og hvor mange personer fra oppveksten som hun tenkte på med glede, ikke
minst foreldrene. Hun sa ikke ett ord om overgrep, kjønnsdiskriminering, undertrykking eller
manglende seksualopplæring, for ikke å si incest og mobbing. Jeg måtte si at det var veldig
kjekt å høre en så positiv og livsbejaende historie. Men hvis forskjellige «aktivister» hadde
gravd i hennes bakgrunn, hadde de sikkert funnet både det ene og det andre. Hvordan var det
med likestillingen hjemme, og hadde hun hatt en «heteronormativ» oppvekst som fratok
henne muligheten til å bli «skjeiv»? Noen ganger får jeg inntrykk av at vi er utsatt for
alvorlige overgrep alle sammen. Vi har bare ikke fått hjelp til å bli klar over det. Det har til og
med gått så langt at noen «behandlere» har blitt så opptatt av elendighet tidlig i livet at de har
skapt «minner» om det hos personer som ikke har opplevd det.
I dag snakkes det mye om traumer, i mange sammenhenger. Bruken av traume som
fagbegrep har økt kraftig i løpet av de drøyt 30 årene jeg har vært psykolog. Det var vel
omtrent da jeg ble ferdig utdannet, at bruken av begrepet virkelig «tok av», særlig fordi det
brått ble et veldig fokus på incest. Tidligere forekom traumebegrepet mest innenfor
psykoanalyse, der traumer alltid har vært en viktig forklaring på psykiske vansker og
«nevroser». Det var traumer Freud lette etter, og som han kunne gå langt i å få pasienten til å
fortelle om. Noen mener at han ikke ga seg før han fikk høre om et traume som stemte med
hans oppfatninger. I psykologien var det lenge to hovedsyn på hvordan psykologiske vansker
oppsto, litt enkelt sagt. Det ene var preget av psykoanalyse, og vektla traumer, gjerne spesielle
enkelttraumer. Det andre var preget av blant annet behaviorisme, og la mer vekt på situasjoner
over tid. Men det var få som mente at det ene utelukket det andre. Traumer, og for eksempel
påfølgende angst og unngåelse, er selvfølgelig forenlig med en atferdsanalytisk forståelse av
hvordan psykiske vansker kan oppstå. For øvrig er det nok fortsatt slik at traumer i den ene
enden, og mer vedvarende situasjoner i den andre, er ytterpunkter på en skala som skadelig
påvirkning kan befinne seg på.

Begrepet traume brukes hyppig, og blir nok litt misbrukt, som en del andre ord. Ords opphav skader
det uansett ikke å se på. Det er i alle fall neppe traumatisk.
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De senere år har traumebegrepet blitt stadig vanligere i andre faglige sammenhenger
enn i «ren psykologi», kanskje særlig innenfor barnevern. I tillegg har begrepet inntatt
dagligtalen og media, til de grader, kan vi vel si. Ordet traume betyr langt på vei skade.
Enhver opplevelse av ubehag er dermed ikke nok til å snakke om traume. Den overfølsomme
kan ikke påberope seg traumer i «hytt og vær». Men alle begreper kan bli utvannet, eller
utvidet (extended), som Skinner kalte det. I diagnosesammenheng har man prøvd å sette en
grense for hva som kan regnes som traumer. Begrepet traume forekommer særlig i diagnosen
F43.1 Posttraumatisk stresslidelse (PTSD). I den første delen av kriteriene står det at det er en
«Forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon av usedvanlig
truende eller katastrofal art, som ville framkalt sterkt ubehag hos de fleste.»

En vietnamveteran på gaten i Denver, USA. Krigsskadd, handicappet og kraftig traumatisert, men i
godt humør, og full av livskraft. Jeg snakket med ham, og smilet var ikke bare til æren for fotografen,
det vil si meg. Han er et eksempel på at reaksjoner på traumer er sterkt individuelle.

Ubehaget må altså være sterkt, og det må være normalt å reagere sterkt på det. Helt
objektive grenser er det selvfølgelig ikke, men vold og alvorlige ulykker vil opplagt passere.
For barn, og personer med for eksempel utviklingshemning, er grensen lavere. En nyere
forståelse av traumer går ut på at traumer ikke trenger å være enkelthendelser, men
vedvarende, mindre intense situasjoner. ICD–10 holder på å bli avløst av ICD–11 (selv om
det kan ta flere år før den innføres i Norge). Der fins diagnosen Kompleks PTSD (KPTSD).
Eksempler er «lavintensiv» omsorgssvikt og nedbrytende behandling av den andre i et
parforhold. For min egen del går det aldri en time uten at jeg gjenopplever kompleks
traumatisering som jeg ble utsatt for i oppveksten, men det «går bra». Jeg husker imidlertid
ingenting fra før jeg ble født. Ellers snakkes det til og med om psykologiske traumer i
svangerskapet, for eksempel når mor lever svært urolig og utrygt. Skulle det en gang bli en
diagnose, tror jeg imidlertid at det vil være svært vanskelig å diagnostisere slike tilstander…
En ting er å bli utsatt for et traume, eller mer vedvarende traumer, en annen er hvordan det
går når traumet, eller den traumatiske situasjonen, er over. I tillegg til at diagnosekriteriene
prøver å sette grenser for hvilke traumer som kan gi grunnlag for diagnose, kreves det også
visse «etterdønninger» av traumer for å stille diagnosen PTSD. ICD–10 krever følgende:
• Omfatter episoder der traumet gjenoppleves gang på gang i påtrengende minner,
drømmer eller mareritt, med vedvarende fornemmelse av «nummenhet» og
følelsesmessig avflating, distansering fra andre mennesker, ingen respons på
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omgivelsene, anhedoni [manglende glede] og unngåelse av aktiviteter og situasjoner
som minner om traumet
• Angst og depresjon er vanligvis forbundet med ovennevnte symptomer og tegn
• Forløpet er svingende, men bedring kan forventes i de fleste tilfellene
Også her skal det altså ganske mye til. Tidligere kunne jeg få inntrykk av at noen stilte
diagnosen ut fra traumet alene, eller bare ut fra en traumeantakelse. Atferden var vel så «vill»
at man forutsatte at traumer lå til grunn for den. Det gjaldt blant annet en ungdom, for øvrig
flyktning, som utagerte kraftig. En grundig anamnese avdekket imidlertid at han ikke hadde
opplevd det man antok. I dag vil jeg berømme mange DPS-er for å være strengere med å stille
diagnosen. For eksempel anerkjennes det at personen har hatt opplevelser som kan kalles
traumer, men uten posttraumatiske reaksjoner. Det må bety at «Tiden har leget alle sår», i alle
fall de fleste. Jeg har også vært borti at noen har ment at personer med utviklingshemning har
PTSD når de unngår situasjoner etter en uheldig opplevelse, men der opplevelsen var nokså
moderat, og unngåelse var eneste reaksjon i ettertid. Det er for tynt. For eksempel å unngå
situasjoner der vi har blitt dårlig behandlet, er ganske vanlig, og kan være hensiktsmessig.

Til venstre omslaget på ICD–11, som altså har en utvidet traumediagnose, men som neppe innføres i
Norge med det første. Til høyre DSM–5, som brukes i USA (samt i forskning og «uoffisielt» i Norge).
Den kom i 2013, og har med komplekse traumer.

Det kan nok variere litt hva som regnes, for ikke å si oppleves, som traumer, men det
varierer enda mer hvordan det går senere, det vil si om det utvikler seg til en PTSD. Soldater
under første verdenskrig var i samme skyttergrav, men reagerte forskjellig på granatangrep og
alvorlige skader, både på kort og lang sikt. Det er ingen overraskelse at det ofte går bedre med
de som fungerte best i utgangspunktet, og med de som har mest støtte i ettertid. Men mer enn
generelle faktorer påvirker selvfølgelig hvordan det går. Atferd er grunnleggende
idiosynkratisk, eller individsæregent. I dagligtalen heter det at «Det er ikke hvordan vi har det,
men hvordan vi tar det». Det lyder litt brutalt, men betyr at situasjonen sjelden er så håpløs at
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vi ikke kan gjøre det beste ut av den, og at vi til en viss grad bestemmer selv hvor mye vi skal
påvirkes. Kall det gjerne en «amerikansk drøm» om egen atferd.
Som atferdsanalytikere er vi forpliktet til å si at ACT har den beste forståelsen av
hvordan traumer kan «feste seg», og behandles. Innenfor ACT er språket et viktig opphav til
det meste av psykiske vansker. Også i tilfellet traumer er det ingen tvil om at det er mye i det.
Jeg har aldri sett en katt med PTSD, og det er nok få av dem. Innenfor ACT tenker man enkelt
sagt at en kime til problemet er å mestre minner på «feil» måte, det vil si å unngå dem. Ikke
bare unngås selve situasjonene som minnene dreier seg om, men også tankene og følelsene
som de vekker. Såkalt unngåelse av opplevelse kan balle på seg. I verste fall kan vi få
urokkelige oppfatninger om at situasjonene og minnene må unngås absolutt, det vil si at de er
helt uakseptable, som er et eksempel på såkalt kognitiv fusjon. I neste omgang kan de føre til
at vi opererer med absolutte begrunnelser, eller «reason giving», for at vi for eksempel må
unngå visse situasjoner, tanker og følelser. Etter hvert kan vi bli ganske lammet, og utvikle et
«begrepsselv» som går ut på at «Jeg er en traumatisert person som ikke klarer noe». ACTs
oppskrift er, veldig enkelt sagt, ikke minst aksept av minner, og av de reaksjoner de vekker.
Vi må være «mindful», det vil si ta ting innover oss på en ikke-bedømmende måte. Ubehag er
sjelden skadelig. I den grad fusjon, begrunnelse, og for eksempel begrepsselv, har oppstått,
må det bearbeides og løses opp, slik at vi står friere til å opptre slik vi mener er riktig ut fra
våre verdier og mål. Et annet atferdsanalytisk alternativ er atferdsaktivisering, som er nokså
selvforklarende: Hvis lediggang er roten til alt vondt, er passivitet roten til mye vondt, og
aktivitet roten til mye godt.

«Livet» i en skyttergrav under første verdenskrig. Å komme fra noe slikt uten traumer virker vanskelig,
men vi er forskjellige. Jeg kjenner en 80 år gammel engelskmann. Hans far var født i 1898. Under
første verdenskrig bløffet han på alderen, og «fikk» være med i krigen. Der fikk han en øyeskade som
gjorde ham helt blind fra ca. 1950. Likevel var han i full jobb, og vital som bare det, til han var over 80!

For lenge siden hadde jeg en pasient som hadde blitt kraftig trafikkskadd av en
fyllekjører som også opptrådte nedsettende i retten. Hun hadde konkrete skader i tillegg til det
som gjerne kalles psykiske. Hun hadde problemer med å huske, og med daglige oppgaver, og
en lovende karriere var spolert. Hun var uhyre opptatt av det som hadde skjedd, og det hindret
henne i å gå videre. I ca. ti timer syntes jeg like synd på henne som hun syntes på seg selv. På
et tidspunkt syntes jeg at tiden var inne for å legge ting bak seg, og prøve å gå videre. Det tok
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jeg opp med henne. Lykken kan ha vært bedre enn forstanden, men jeg traff blink. Timingen
må ha vært god. Hun tok av seg «traumeryggsekken», og gjenopptok temmelig raskt det hun
var i stand til av det hun hadde drevet med. Jeg kan for øvrig ikke huske at traumebegrepet ble
brukt om henne. Det var nok ennå ikke innarbeidet.
Noen synes å ønske å bli værende i traumene. Et begrepsselv kan være lite utviklende,
men trygt, og ikke alle søker utvikling like mye. Jeg har vært borti at det tas ille opp å komme
med eksempler på at personen fungerer bedre enn personen selv mener, og å ta opp
muligheten for aktivitet. Jeg har også møtt ungdommer som har forklart utagerende atferd
med traumer som de ikke har opplevd selv. Det er venner av dem som har opplevd traumer,
og indirekte har det tydeligvis ført til en eksistensiell krise med posttraumatiske innslag. Jeg
har også møtt tett sammenvevde, og litt ressursfattige og lite handlekraftige familier, der et
traume for den ene langt på vei har blitt et traume også for den eller de andre. Empati er bra,
men det får være grenser. Det vil være å gå for langt å operere med diagnosen «Vikarierende
PTSD». Som for andre diagnoser kan vi ikke se bort fra at PTSD gir trygghet, og mindre
forventninger og krav. Diagnosen kan nok også gi sosiale og økonomiske fordeler, som andre
diagnoser. Noen som mangler bedre måter å mestre livet på, kan dermed hige litt etter
diagnosen. Jeg må dessverre også si at jeg har avdekket at pasienter bevisst har løyet om
traumer som de aldri har opplevd. Noen har imidlertid en helt motsatt tilnærming: En pubvert
i England som jeg kjenner, arrangerte opprykksfest for Wolverhampton Wanderers sist vår.
Det endte med at han falt, brekte flere bein, og ble lagt i kunstig koma. Men her er det snakk
om ren somatikk. Han er nok i full vigør igjen så fort som mulig, akkurat som en katt.
Verdier, mål og interesser har nok en del å si…

Det har blitt senhøst ved Årkjølen, og den første snøen har falt. Å ferdes der gir veldig god
bearbeiding» av større og mindre traumer, samt stress som hverdagen gir.

Når det vil være å gå for langt å stille diagnosen PTSD, fins det «mildere» alternativer,
særlig F43.2 Tilpasningsforstyrrelser, som går ut på:
• Subjektivt ubehag og følelsesmessig forstyrrelse som vanligvis hemmer sosial
funksjon eller ytelse, og som oppstår i en periode med tilpasning til en vesentlig
forandring i tilværelsen eller en belastende livshendelse
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•

Påkjenningen kan ha svekket individets sosiale nettverk (tap ved dødsfall,
separasjonshendelser) eller sosial støtte og verdier (migrasjon, flyktningstatus), eller
ha representert en større utviklingsmessig overgang eller krise (begynne på utdannelse,
bli foreldre, mislykkes med å nå viktige personlige mål, bli pensjonist)
• Symptomer varierer og omfatter depresjon, angst eller bekymring (eller en blanding av
disse), følelse av å mangle mestringsevne og evne til å planlegge framover eller til å
fortsette i nåværende situasjon, så vel som større eller mindre vansker med å utføre
daglige rutiner
• Atferdsforstyrrelser kan være et ledsagende fenomen, særlig hos ungdommer
• Det dominerende symptomet kan være kortvarig eller langvarig depressiv reaksjon,
eller forstyrrelse av andre følelser og atferd
Heller ikke dette trenger å være noen spøk, men også her gjelder visse krav. Igjen er det
selvfølgelig individuelle variasjoner, og «skrikende» behov for atferdsanalytisk forståelse og
behandling. Ellers synes jeg at diagnosen kan være ganske aktuell for personer med
utviklingshemning som av logiske grunner kan ha større vansker med å mestre endringer i
tilværelsen, for eksempel å flytte fra barndomshjemmet.
Den som ikke er traumatisert eller mistilpasset nå, den får stå.
Så minner jeg igjen om heldagsseminaret om utfordrende atferd hos personer med
utviklingshemning og psykiske lidelser 30. november på Oppstad samfunnshus i Sør-Odal.
Meld dere på, og godta litt trafikkkork og parkeringsproblemer. Dette må ingen gå glipp av!
18. oktober 2018

Børge Holden

Også på Grytsetra har senhøsten meldt sin ankomst. Nå er det lyden av fugler og ville dyr, og ikke av
husdyr og folk, som dominerer. Det er veldig trolsk, men utraumatisk, og god terapi for sarte sjeler.

6

