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Om å være hjelpetrengende – og om å få verden i hodet 

Aktiverer tilknytningssystemet 
Behov for omsorg 
Ikke gi meg gode råd 
Ikke si at ” jeg forstår akkurat hvordan du har det”
Spør meg hva jeg har behov for - ikke fortell hva jeg trenger   
Emosjonelt aktivert – dårligere mentalseringskapasiet
Dårligere evne til langsiktig tenkning 
Økt fare for forkommenhet 



Rus og relasjoner 
mennesker med en ruslidelse har ofte:
Alvorlige traumer 
Utrygg tilknytning – dårlig regulering 
Problemer med eget selvbilde (selvforakt – selvhat)
Relasjonelle utfordringene, om ikke å kunne fungere i 
relasjoner til andre 
Følelse av å være annerledes – den som ikke passet inn



”Hva er godt nok – normalt nok ”

• Kontakt med følelser 
• Forstå meg selv og de andre
• Emosjonell regulering 
• Forstå at jeg tar feil 
• At andre kan ta feil
• Tilpasse meg «godt nok» 

sosiale/kulturelle koder 



Hvem vet vi 
hva om....
Og hvem vet
vi ikke noe 
særlig om 



Noen behandlingsmodeller (1250)  

• Motiverende samtaler  (M)

• Dialektisk atferdsterapi.  (K)

• Kognitiv atferds psykoterapi (K-M)

• Korttids dynamisk psykoterapi (K)

• Mentaliseringsbasert behandling (K)

• Mindfullness (K)

• Skjema –fokusert terapi (K)

• Kontroll mestrings teori (K)



Sellemann 2009  - 40 års forskning 
• Ingen metode virker på alle 
• De fleste virker på noen
• Mange vil gjøre krav på 1 plassen
• Tilbakefall 
• De små skritt som teller 
• Følge gjennom hele prosessen
• Jo lengre tid – jo mer sammensatt - jo bedre resultat 



Gode modeller 
• Økt evne til mentalisering
• Metoder som ikke 

overaktiverer pasienten 
• Jo mer krevende pasienten 

(rop) jo mer ” tilpasset” 
behandling 



Tidligere traume 
redd og alene

Høyaktivert nervesystem

Nåværende belastninger

Påminnere om traumer, livshendelser, livsstil

Overveldende smertefulle emosjonelle tilstander

TILBAKE- TREKKING

isolasjon

dissosiasjon

depresjon

SELV- DESTRUKTIVE 
HANDLINGER

Rusmiddelbruk

spiseforstyrrelser

Fysisk selv - skading

Suicidale handlinger

DESTRUKTIVE 
HANDLINGER

aggresjon

vold

sinneutbrudd
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Hjernen
• Overlevelses hjernen:      

forsvarer seg mot farer, 
rask, instinktiv absolutt

• Den lærende hjerne :   
utforskende,tilegne seg ny 
kunnskap, ny mening fleksibel 
refleksiv, problemløsende





• Sårbarhet
• Temperament
• Arousal for grunnleggende 

emosjonelle behov 
• Epigenetikk
• Hormoner 
• Kognitiv ”stil” 

Vi vet mer om



Vi vet mer om 

hjernen
og 
avhengighet 



Langvarige nevroplastiske endringer:
Endret atferds kontroll



”Født med” 
J. Panksepp, Affective Neurosciencne (1998) 

utforske  
frykt
sinne
lyst 
omsorg/kjærlighet
separasjonsangst
lek/glede



Blitt sånn 

Temperament 

Tilknytning -
Affektregulering

Mentaliserings-
kapasitet



Lykkelige rotter 



Lykkelige mennesker -Susan Pinker 2015 
” The Village Effect” 
• Den italienske landsby 

(Sardinia) 
• 2009 isolerte rotter 84 

ganger høyere sjanse for 
brystkreft
• Digitale klemmen har ikke 

samme effekt som å møte se 
og ta på virkelige mennesker 
• Både kvinner og menn 

profiterer på å være sammen 
med kvinner  



Hva gir et lengre liv.
Holt-Lundstad et al., 2010 
(Meta- analyse av 148 studier, n=308849)



Sosialbyråd M. Lund : ”de (les opiatavhengige ) får 
ikke lov til å annektere byen”  (21 okt 2014)  



Skadelig behandling – gjenført Schizofrenidagene 2019

• Vi mangler empati
• Vi undervurderer pasientenes 

problemer
• Vi er ikke bevisst negativ 

motoverføring 
• Regulerer ikke temperaturen
• Relasjonsbrudd



Behandling – det nesten umulige, 
men fantastiske prosjektet-
Sekundær traumatisering
Fremmedgjort 
Overfladisk 
Hjelpeløs 
Distansert 
Objektivering 
Selvforakt 
Projiserende 
Økt krenk -barhet  
Utbrenthet 
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Behandlerkompetanse – jeg er over 
gjennomsnittet ??

• ingen graderer seg under middels
• topp 10 dobbel så god  
• tidlig advarsel at en er på ”feil” spor
• 50% bedret resultat
• terapien blir kortere



Allianse 
• Godt dokumentert 
• På tvers av metoder
• Felles mål
• Enighet  om metoder 
• Gjensidig tillitt og varme  
• Pasientens vurdering



Fremover  
• Åpne opp de lukkede 

rommene 
• Tro på at behandling virkelig 

virker 
• Ikke godt nok for datteren 

din - ikke godt nok for 
pasientene dine



for å kunne endre seg..
• Tid - mye lengre enn vi tror 
• Kontinuitet - mye viktigere enn 

vi tror
• Tverrfaglighet - mye 

vanskeligere enn vi tror
• Behandling: mye viktigere enn 

det mange tror 
• Flere forsøk - mye bedre 

resultater enn det vi tror 

• Alle har krav på de samme 
mulighetene   



Tusen takk for oppmerksomheten

06.12.2019


