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Robusthed	er,	at	kunne	integrere	livets	oplevelser.	Sårbarhed	
er,	at	summen	af	pres	kan	give	belastningsreaktioner.

Hvis	man	har	været	i	pres	for	længe	(subjektivt),	er	man	
sårbar	for,	at	vilkårlige	oplevelser	kan	lejres	som	traumer.	Det	
er	kroppen	og	sindets	måde	at	passe	på	én!

Hvis	man	har	en	udviklingsforstyrrelse,	så	kan	man	være	
ekstra	sårbar	for	PTSD/belastningsreaktioner	grundet	ens	
anderledes	udvikling.

Alle	har	et	breaking	point!



Definitioner	på	traume:	

Traume	er	en	ekstraordinær	hændelse(r),	hvor	kraftfulde	
og	farlige	oplevelser	overvælder	et	menneskes	evne	til	at	
regulere	sine	følelser	(Early	Trauma	Treatment	Network,	
ND).
Uanset	hvilken	definition	man	bruger,	så	er	oplevelsen	af	
eller	den	subjektive	vurdering	af	fare	eller	traume	forskellig	
afhængig	af	alder	og	modenhed	(Scheeringa	and	Zeanah,	
2001).	

Symptomer:	stress,	angst,	depression,	
funktionsforstyrrelser,	ukontrollable	følelsesmæssige	
reaktioner
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Traume	og	belastning	er	en	subjektiv	oplevelse

Når	et	menneske	føler	sig	overvældet	og	mister	fodfæste	og	mangler	
gode	strategier	eller	evne	til	at	integrere	de	ting,	der	sker	i	livet,	så	
installerer	hjernen	og	kroppen	nogle	markører,	som	skal	hindre,	at	
man	kommer	i	nærheden	af	det	samme	ubehag	– afmagtsfølelser,	
fastlåsning.	
Det	føles	som	angst	og	man	får	nærmest	flashback	af	fysiologiske	
følelser	og	reaktioner.
Når	man	har	bearbejdet	oplevelserne,	og	kroppen	og	hjernen	kan	
forstå	og	integrere	det	skete,	så	fjernes	de	fysiske	markører,	og	man	
kommer	ud	af	belastning	og	traumetilstanden.
Mål	for	al	traumebehandling	er,	at	man	kan	være	tilstede	i	livet	og	
regulere	sine	følelser	i	de	situationer,	man	kommer	ud	for.
Hjerneceller	modnes	ved	følelsesafstemning,	berøring	og	tilknytning.
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Hvordan	opstår	belastning?

Når	et	menneske	gennem	længere	tid	har	været	i	for	meget	pres,	så	
ændres	hjernens	biokemi	sig	og	kroppens	bindevæv	
stivner/nedbrydes	og	der	mangler	blodgennemstrømning	i	hjernen	
og	organer.	
Dette	kan	opstå	akut	(chok)	eller	ved	længere	tids	påvirkning.
Behandling	er	en	kombination	af	kropsterapier,	samtaleterapi,	
fællesskab,	stress	reduktion,	skabe	nyt	håb	og	strategier,	evt.	
medicinering.

Hypotese:	Udvikler	personer	med	autisme	eller	anden	
neurotilstand	en	sanseinduceret	belastningstilstand,	som	gør	dem	
sårbare	for	traumer/PTSD?	Og	kan	dette	føre	til	eksistentiel	angst	
og	PDA	(ekstrem	kravafvisning)?
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Hvilke	slags	traumer?

• Fysiske	traumer/slag	i	hovedet	(Traumatic	brain	injurie,	
concussion/hjernerystelse,	whiplash,	blast	trauma,	hjerneskade,	
hjernesygdom)
• Særlige	hændelser	– chok,	overgreb,	uheld,	begivenheder
• Opvækst	problemer	– emotionelle	traumer	(overgreb,	svigt,	mobning,			
sanse	overload,	forældres	historier)
• PTSD	– post	traumatisk	stress	disorder
• Multiple	traumer,	kronisk	belastningssyndrom,	kompleks	ptsd	
(http://traumadissociation.com/complexptsd)
• Sekundær	og	vikariende	traumer,	compassion	fatigue	
(stedfortrædende	traumer	via	empati/spejlneuron	systemet),	skam,	
afmagt,	reaktivering	af	egne	traumer,	svært	at	rumme	andres	smerte,	
kan	ikke	påvirke	eller	hjælpe,	fastlåsthed	i	sin	hjælperrolle.	Man	kan	
være	under- eller	overinvolveret.
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Traumetyper

• Fysiske	traumer/slag	i	hovedet/hjernesygdomme	(TBI	– traumatic	
brain	injury)	
• Opvækst	problemer	– emotionelle	traumer
• PTSD	– post	traumatisk	stress	disorder	(hos	barn	og	forældre)
• Kompleks	PTSD	- flertraumer	og	strategi	underskud
• Sanse	induceret	belastningstilstand

• Sekundær	(vikariende)	traumatisering
• Spejlneuronsystemet:

• Forældre	kan	mærke	deres	barns	tilstand
• Forældre	kan	udvikle	egen	belastning
• Forældre	kan	blive	reaktiveret	på	egen	historik
• Fagpersoner	kan	opleve	samme	reaktioner
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Hvad	er	udfordringen	ved	belastning	og	autisme?

Når	man	er	overloadet	og	har	svært	ved	at	skabe	mening	med	livet	
omkring	sig,	så	trækker	man	sig.	Det	gælder	om	at	bevare	
kontrollen	(Frankl,	Antonovsky).	Hvis	man	kan	skabe	‘coherence’	i	
sit	liv,	kan	man	tåle	det	meste.

Men	hvis	man	skal	overkomme	sin	angst,	frygt	eller	sanseoverload,	
så	skal	man	kunne	tro	på	den	nye	indsats.

Man	skal	kunne	mærke	en	indre	sammenhæng	i	de	ting,	der	skal	
prøves	af.
Man	skal	kunne	forestille	sig,	at	det	kan	virke.
Man	skal	kunne	vide,	at	det	går	lige	præcis	så	langsomt,	så	ens	
sanser	kan	tåle	det	og	følge	med.

Hvis	man	bliver	presset	kollapser	man!	Og	mister	håbet!
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Sammenhæng	og	meningsfuldhed

Lack	of	Central	Coherence	(Frith	og	Happé):	manglende	central	
kohærens	- skabning	af	mening,	sammenhæng, helhed,	forløb	
(årsag-virkning-konsekvens).	Hvor	er	logikken?

Sense	of	Coherence	(Antonovsky):	beskyttende	faktorer	for	at	
undgå	psykisk	sygdom	(begribelighed:	forståelig	indre	og	ydre	
sammenhæng,	håndterbarhed:	hjælp	og	ressourcer	nok,	
meningsfuldhed:	krav/udfordringer	skal	være	værd	at	tage	på	sig)

Coping	strategier:	Bede	om	hjælp,	se	sagen	fra	en	anden	vinkel,	
afledning	(åndedræt,	interesser,	strækøvelser/stryge	hud/greb)



Hvorfor	er	belastning	et	problem?
Der	er	forskel	på	
a. Traumatiske	hændelser,	som	for	nogle	indlejres	som	traumer	eller	chok	
og	
b. Reaktivering	af	traumer,	med	aktivering	lige	fra	angst/ubehag	til	
hippocampus	induceret	flashback	- PTSD	(sanse-,	følelse-,	tanke-aktiveret).
c. Retraumatisering,	hvis	man	bliver	udsat	for	samme	traume	igen.
Nogle	mennesker	er	robuste	og	kommer	videre	fra	oplevelsen/den	
traumatiske	hændelse	uden	mén!	Det	er	subjektivt,	hvordan	man	oplever	
belastningen.	
Hvis	man	kan	ændre	oplevelsen	fra	en	aktiv	fysisk	reaktion	til	at	blive	
til	bare	et	minde,	så	er	man	ude	af	chok/traumet.
Der	udskilles	kortisol	og	adrenalin,	som	i	små	doser	regulerer	vores	
mestring,	men	som	i	for	høje	doser	har	paradokseffekt	og	skaber	angst,	
kronisk	stress	og	udtrætning.
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Sanseforarbejdning

Hos	mennesker	med	autisme	og	ADD/ADHD	ses	
vanskeligheder	ved	hjerneaktivitet	og	integration	i	talamus	
(overordnet	sanseportal)	og	cerebellum (motorik,	balance,	
motorisk	hukommelse	– består	af	70	%	af	hjernens	
neuroner).

Alt	sansemæssigt	og	motorisk	er	potentielt	særligt	
udfordrende	og	svært	at	integrere	– det	medfører	øget	
amygdala	aktivitet	og	øget	kortisol	udskillelse	i	kroppen.	Men	
samtidig	er	det	vigtigt	at	integrere	al	læring	kropsligt	– det	
øger	forståelsen	og	oplevelsen	af	sammenhænge.

I	hverdagen	er	det:	berøringer,	lyde,	lys,	lugte,	smag,	skift,	
andres	lyde	og	bevægelser.	Det	kan	tage	10-15	min.	at	vænne	
sig	til	nyt	i	hver	lektion!
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https://dk.hbonordic.com/movies/temple-grandin/1f10ced-0049df2234c/play
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Hjernen	og	det	limbiske	system

Hypotalamus:
Hjernens	termostat,	screener		

og	skaber	balance	i	alt.
Styring	af	temperatur,	

hormoner,	stofskifte,	tørst,	
sult,	seksuel	adfærd,	frygt,	

vrede

Hypofysen:
Udskiller	

stresshormoner	via	
binyrer	på	befaling	af	

hypotalamus	–
kortisol	/	adrenalin

Amygdala:
Bearbejder	alle	føle- og	

sanse	input.	
”Biased	towards	

negative	emotions”.

Hippocampus:
Hjernens	følelses-
hukommelse.													
Sæde	for	

neurogenese	– nye	
hjerneceller.

Talamus:
Styrer	alle	sansemæssige	
og	motoriske	input	og	
fordeler	dem	til	resten	af	

hjernen
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1.	Det	neurale	netværk:	i	hjernen	er	der	ca.	80-125	milliarder	af	neuroner	–
hjerneceller	modnes	ved	følelses	afstemning,	berøring	og	tilknytning
2.	Neuroner	kommunikerer	gennem	synapsforbindelser	(axoner	og	
dendritter),	ca.	2.000-12.000	forbindelser	pr.	neuron
3.	Synapsforbindelser	har	brug	for	signalstoffer	for	at	sende	impulsen	
videre
4.	Myelinisering:	Jo	flere	forbindelser	og	aktiviteter	jo	hurtigere	
forarbejdning	og	automatisering
5.	Anderledes	neuroudvikling:	teorier	om	Dysconnectivity	og	spejlneuroner

Hjernens	kemi
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Hjernen,	signalstoffer	og	stress

Signalstoffer/hormoner
• Dopamin
• Serotonin
• Endorfiner
• Acetylkolin
• Oxytocin
• ------------------------
• Kortisol/adrenalin
• ------------------------
• Kost	/	mad
• Søvn	(fase	3	og	4)
• Motion	(moderat)
• Gode	oplevelser/gerninger
• Fællesskab	og	berøring

Sårbarheder/psykiatri
• Stress
• Angst
• Depression
• Traumer
• Dissociering
• Selvskadende	adfærd
• Udadreagerende	adfærd
• Lavt	selvværd
• Spiseforstyrrelse
• Misbrug	
• Belastningstilstande
• PTSD	– kompleks
• PDA	– Kravundgående	Adfærd
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Kortisol	&	adrenalin	– 2	stresshormon	systemer
A: Hændelse i livet.
B: Amygdala tager bestik –
venlig/fjendtlig?
C: Binyrer udskiller Adrenalin 
(flight, fight, freeze) eller
Kortisol (negative tanker, 
skærpe opmærksomheden –
øge blodsukkeret)
D: Og man løser problemet.
ELLER
E: Udskiller mere 
adrenalin/kortisol som får en 
modsat effekt – stress 
nedbrud på synapseplan.
FOLDE HÆNDER ØVELSE

Adrenalin 

Amygdala kup

Flight/fight/freeze

KortisolUdmatter systemet
Angst, depression, stress
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Dilemmaet kan være, at det er bagateller – små detaljer i 
hverdagen, som kan støde til kortisol niveauet hos en person 
med autisme eller belastningstilstande.

Lærer: ”Saml lige det papir op.”
Elev: ”Jamen, det var ikke mig!”
Lærer: ”Gør det nu bare alligevel.”
Elevens følelser: forkert forkert forkert – kortisol udslip –
aktivering af amygdala – amygdala/kortex kredsløb – kortisol 
overload – svigt af strategier og undgåelsesadfærd – tilsæt lidt 
adrenalin – og få et melt down. 

Det var bare én hændelse i geografitimen. Dagen er lang endnu!
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Autisme	og	traumetilstande

https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/intersection-autism-
trauma/

Krænkelser,	seksuelt	misbrug,	vold,	naturkatastrofer	og	
krigshandlinger	er	alle	almen	kendte	grunde	til	PTSD	
blandt	almen	befolkningen.	
Blandt	mennesker	med	autisme	er	det	mindre	ekstreme	
hændelser,	som	kan	virke	destabiliserende,	fx	
brandalarmer,	skriftlige	afleveringer,	tabet	af	et	kæledyr,	
endda	en	fremmed	persons	bemærkninger.	De	kan	blive	
traumatiseret	af	andres	adfærd	mod	dem	(Kerns,	2018).
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Kroppens	nervesystem
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Både	det	sympatiske	
og	parasympatiske	
nervesystem	
regulerer:
Hjerte,	hjerne,	mave	
– og	tarmsystemet.

Men	på	hver	sin	
måde!

Acetylkolin:	Ro	på
Noradrenalin:	Stress

Balanceret	system:
80	%	parasympatiske
20	%	sympatiske

Det	autonome	nervesystem:	det	sympatiske	og	parasympatiske
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Vagusnerven:

20	%	information	går	fra	
hjernen	til	kroppen.

80	%	information	går	fra	
kroppen	til	hjernen.

Vi	skal	have	fokus	på	
kropstilstande	og	bruge	
fysiske	måder	at	
regulere	nervesystemet.	
Det	er	svært	kun	at	
tænke sig	til	en	anden	
reaktion.

Vagusnerven	– den	X.	Kranienerve	(den	vandrende)
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Man	veksler	mellem	
parasympatiske	og	
sympatiske	
nervesystem

Sympatiske:	Adrenalin,	
nor-adrenalin,	kortisol:
1. Beskyttelse
2. Flight
3. Fight
4. Stivne/Freeze
5. Kollaps

Parasympatiske:
Acetylkolin
1. Ro,	glæde,	regulering

Hvor	mange	personer	med	udviklingsforstyrrelser	
lever	på	kanten	af	deres	nervesystem?



De	10	H’er	– struktur	og	forudsigelighed

De	10	h’er	– appen	(Anne	og	Mark	Skov	Jensen)	

1. Hvad	skal	jeg	lave?	(indhold)

2. Hvorfor	skal	jeg	lave	det?	(meningen)

3. Hvordan	skal	jeg	lave	det?	(metoden)

4. Hvor	skal	jeg	lave	det?	(placering)

5. Hvornår	skal	jeg	lave	det?	(tidspunkt)

6. Hvor	længe	skal	jeg	lave	det?	(tidshorisont)

7. Hvem	skal	jeg	lave	det	med?	(personer)

8. Hvor	meget	skal	jeg	lave?	(mængde)

9. Hvem	kan	jeg	få	hjælp	af?	(person)

10.Hvad	skal	jeg	bagefter?	(indhold,	pause,	aktivitet….)

Hensyn	til	sanserne	

Og	vigtigst:	Super	søde,	tålmodige	voksne/personaler,	
der	aldrig	skælder	ud	eller	får	én	til	at	føle	skyld	eller	
skam!
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Typiske	former	for	behandling/tilgange

• Skab	ro	og	tryghed,	benævn	tingene	uden	pres,	trøst	og	giv	tid	(A-B-C)
• Kognitiv	terapi/ACT/Narrativ	terapi	(tænke/handle	ud	af	fastlåsthed	– fokus	på	
gode	ting)	Skab	glæde,	fokuser	på	styrker,	empowerment.
• Sport,	søvn,	kost	(skab	sundt	miljø	for	krop	og	hjerne	til	heling)
• Vejrtrækning	(fx	4,	7,	8	sekunder:	træk	ind,	hold	vejret,	pust	ud)
•Meditation,	vagusnerveøvelser,	mindfulness,	yoga,	ånd	og	bøn,	Havening,	
Hyperbaric	oxygen,	infrarød	sauna,	neuro	feedback,	Neuroptimal,	body	SDS,	
auriculo	medicin,	myoreflex	terapi,	terapi	med	dyr,	musikterapi,	kunstterapi,	
hypnose,	lys- og	farveterapier,	Somatic	Experiences,	EMDR,	EFT/TFT	(Emotionel	
friheds	teknik/tapping),	mange	flere	tilgange…	
• FOKUS	PÅ	KROPS- og	SANSETERAPIER
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Typiske	former	for	behandling/tilgange

• Rollespil,	drama	(handle	scripts),	kamp	teknikker,	krops	terapi	(ikke	taleterapi),	
eksponering,	dyr	ryster	sig	efter	angreb	(Peter	Levine	og	Bessel	van	der	Kolk)
•Medicinsk	(oftest	ssri)
• EMDR	(Eye	Movement	Desensitisation	and	Reprocessing,	Shapiro	80’erne),	 TFT	
(tankefeltterapi)	og	EFT	(Emotionel	Frihedsteknik),	Havening	- www.havening.org,	
dr.	Ronald	Ruden
• Fællesskab	og	berøring	– løsne	fastlåstheden	mentalt	og	fysisk

https://www.energypsych.org/?

PSOAS	muskel	– muskel	med	følelser	
https://www.denintelligentekrop.dk/artikl
er/article/psoas-en-muskel-med-foelelser
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Typer	af	berøring	– Krop	&	Greb

Husk	altid	at	få	tilladelse!
Tilbyd	forskellige	slags	berøring	– hvad	virker	bedst…

• Havening	(www.havening.org)
3	forskellige	typer	(der	findes	flere):
Event,	wellness	og	self-help

• Ulla	Weekes	”greb”	(www.skolenforpsykosomatik)	Relationel	biologisk	traumeterapeut
• Hold	om	foden	– hælen	og	på	oversiden	af	foden
• Hold	om	albuen	og	lillefinger/ringefinger	og	tommel/pegefinger
• Hold	let	på	binyrerne	– på	ryggen!
• Læg	et	pres	om/samle	alle	led	(skulder,	albue,	hånd,	hofte,	knæ,	fod)
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Reaktioner	ved	berøring	og	fysisk	påvirkning
Blodet	søger	hen,	hvor	man	holder	og	gennemstrømmer	bindevævet!

• Ændret	puls	og	blodgennemstrømning
• Skuldrene	afspændes	og	”falder	på	plads”
• Vejrtrækningen	søger	dybt	ned	i	lungerne
• Der	kommer	et	enkelt	eller	flere	suk
• Maven	kan	begynde	at	rumle
• Blikket	kan	blive	klarere
• Fødderne	kan	føles	”større”	og	flader	ud
• Fødderne	bliver	varme	og	dernæst	kan	det	skifte	mellem	
kølen/varme	i	kroppen
• Muskulaturen	bliver	afslappet	i	hele	kroppen
• Kroppen	bliver	”iltet”	og	blodfyldt	med	næring	og	”vasket”
• Ændret	stemningsleje	(forskellige	følelser	kan	blive	aktiveret)
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Ideer	til	Vagusnerve	øvelser
• Kulde	varme	– fx	koldt	vand,	ispose,	hot/cold	pack,
• Gurglebevægelser	– med/uden	vand
• Brumme	melodier/strubesang
• Latter
• Meditation/mindfulness
• Kinesiske	bolde/hjernepauser	med	fingerøvelser	(ok-tegn	og	skyder)
• Skistøvle	grebet
• Bolde/haveslanger	under	fødderne,	blød	bold	på	ryggen
• Kropsscanning	og	C’et
• Vejrtrækning	– mange	forskellig	typer	(4-7-8),	(4x4)
• Dufte	– olier,	dufte	man	godt	kan	lide,	duften	af	mor	J
• Naturoplevelser,	samvær	med	dyr
• Havening,	Tapping,	Krop	&	Greb
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Mål:	At	være	i	det	
parasympatiske	
nervesystem	og	med	
en	aktiv	vagusnerve

Hvilke	vagus	aktiviteter	
hører	til	i	hver	cirkel?

Hvilke	personer	kan	jeg	
gøre	tingene	med?

Hvad	gør	jeg	for	mig	
selv,	så	vagusnerven	er	i	
balance?


