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Indhold:
1. Hvorfor ser vi et stigende antal psykisk 
sårbare børn og unge?
2. Hvad kan/vil vi gøre ved det?
3. Hvordan hjælper vi familierne og de børn og 
unge, der allerede er væltet?



Hvad er problemet… To parallel diskussioner 
Den ene handler om årsag 
Hvis skyld er det? Forældresvigt, nedskæringer, 
skolereform, inklusion, fokus er på diagnoser, skoler 
der skal/kan undervise og ikke behandle, for meget 
skærmtid – næsten afhængighed (30% mindre 
berøring og fysisk social kontakt). Rygning blev også 
først farligt meget sent! 
Hvad er virkeligheden, som skal håndteres
Ikke robuste børn og unge med masser af potentiale, 
som er i pres med angst, stress, skolevægring… hver af 
disse tilstande er invaliderende!



Forskerne Iben Nørup og Betina Jacobsen, begge postdoc på Institut 
for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, Folkeskolen.dk

»Jeg må indrømme, at jeg blev chokeret, da vi begyndte 
at regne sammen, hvad der er sket på uddannelses-
området de seneste 18 år«, siger Betina Jacobsen.
”Listen blev hurtigt lang og går hele vejen fra 
børnehaven til arbejdsmarkedet med læreplaner i 
dagtilbud, nationale test og elevplaner, 
inklusionsreform, folkeskolereform, ny karakterskala, 
gymnasiereformer, kvikbonus for hurtig studiestart, 
fremdriftsreform og SU-reformer, EUD-reform og 
uddannelsesloft”.



Hjernesnak – hvad er vi skabt som!

Tanker

Følelser

Krop og sanser

Det er 
farligt!

Har 
det 

godt!

Glad!
Bange!

Afslappet/anspændt 



Hjernens kemi og biologi
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



Psykiatriske følgetilstande ift autisme og andre 

udviklingsforstyrrelser: 70%: 1 og 40%: 2 eller flere

- Depression, Angst tilstande/OCD, Spise/sanseforstyrrelser

- Selvskade, misbrug, stress 

- Traumetilstande (ptsd, flertraumer), anger management

- Social udsathed: Uddannelse, økonomi, adl færdigheder, 
mobning, ensomhed

Man har en genetisk disposition for autisme, ADHD, og andre 
diagnoser – men problemet er faktisk blevet følgetilstandene!

Dette løses ikke med piktogrammer og struktur!

Folkeskole/inklusion – specialskoler - behandlingsskoler



Angst er en del 
af vort følelses-
mæssige
beredskab. 
Angst/Frygt

Den irrationelle 
angst kan 
mindske ens 
funktions-
niveau og være 
invaliderende. 



Nogle af angstens facetter 



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



Hjernen, signalstoffer og stress
Signalstoffer:
• Dopamin
• Serotonin
• Endorfiner
• ------------------------
• Kortisol/adrenalin
• ------------------------
• Kost / mad
• Søvn
• Motion
• Gode oplevelser/gerninger
• Fællesskab og berøring

Sårbarheder/psykiatri:
• Stress
• Angst
• Depression
• Traumer
• Selvskadende adfærd
• Udadreagerende adfærd
• Lavt selvværd
• Spiseforstyrrelse
• Misbrug 



Neurotransmittere - signalstoffer

Dopamin
Primær signalstof i den forreste del af hjernen.
Hjælper med hukommelse, opgaver, planlægning, krav, 
impuls hæmning og at gennemføre projekter.
OG dopamin er hjernens belønnings signalstof. 
Det er Lækkert med naturlig dopamin i løbet af dagen.
Hvad kan udløse dopamin hos dig?
Hvad ser du frem til?
Små belønninger i løbet af dagen (en lille kage, få en 
parkeringsplads, yndlingssang i radioen, kys Nirvana)
Gerne en spændingsfyldt oplevelse. 



Neurotransmittere - signalstoffer
Serotonin
Primær signalstof til at skabe balance i livet og holde 
angst, stress, depression og aggression nede.
Hjælper med at balancere amygdala og holde angst, 
stress og depression i ave.
Man kan lettere sige ”pyt med det” når der er god 
balance i serotonin systemet.
Øges af forudsigelighed, struktur, overskuelig hverdag, 
hvor man får løst sine problemer.
Hvad kan styrke serotonin hos dig?
Har du balance i søvn, kost og motion?
(Langvarig kortisol kan udmatte serotonin systemet og 
føre til stress og depression)



Neurotransmittere - signalstoffer

Endorfiner
Kroppens eget smertestillende signalstof.
Hjælper med at få sanserne til at slappe af.
Giver roligt åndedræt og afspænding og ro på i 
kroppen.
Kaldes også ”Runners high”.
Massage, sport, øvelser, musik, sanseterapi mm. kan 
udløse endorfiner.
Hvad kan udløse endorfiner hos dig?
Hvordan får din krop slappet godt af efter 
opspænding/anspændthed?



Kortisol – adrenalin hormoner
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 kortisol som 
får en modsat effekt – stress 
nedbrud på synapseplan.
FOLDE HÆNDER ØVELSE

Adrenalin 

Amygdala kup

Flight/fight/freeze

KortisolUdmatter systemet
Angst, depression, stress



Hjernen & stress
Kortisol ramt hjernevæv i hippocampus

Jes Gerlachs bog om Angst



Forældresamarbejde - 2 spor

Robuste forældre 
uanset børns 
belastningsgrad.
Lyst og evne til at 
integrere strategier 
og overskud til 
samarbejde.

Forældre med en grad af 
subjektiv belastning
eller ”systemstress” 
inducerede belastninger. 
Kortisol, adrenalin, 
reaktivering, skyld, skam, 
afmagt.

Mere pres løser ikke problemet! Pres forstærker problemet!



Dilemmaet kan være, at det er bagateller – små detaljer 
i hverdagen, som kan støde til kortisol niveauet hos en 
person med belastning og/eller autisme mm.
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!



Hvad er udfordringen ved angst og belastning?
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.
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!



Exposure som metode
For at træne exposure, så skal 
trinnet være lille nok, så personen 
kan magte at gennemføre uden 
der kommer et kortisol/adrenalin 
kup! Men stort nok til at føle 
mestring og automatisering.
Hjernen skal kunne fortsætte 
myeliniseringsprocessen.
Dopamin hjælper på dette!
Tanke – handling – ny 
tanke/følelse (bygger på ny 
erfaring).



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. 
Dette kan opstå akut eller ved længere tids 
påvirkning.
Behandling er en kombination af kropsterapier, 
samtaleterapi, fællesskab, stress reduktion, 
skabe nyt håb og strategier, evt. medicinering.



Hvorfor er belastning et problem?
Forskel på a. traumatiske hændelser, som for nogle 
indlejres som traumer og b. reaktivering af traumer, 
med aktivering lige fra angst/ubehag til hippocampus 
induceret flashback (sanse-, følelse-, tanke-aktiveret).
Nogle mennesker er robuste og kommer videre fra 
oplevelsen/den traumatiske hændelse uden mén! Det 
er subjektivt, hvordan man oplever belastningen.
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.



Sanseforarbejdning
Hos mennesker med autisme og 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.



Toxic stress – summen af belastning
For højt kortisol gennem længere tid påvirker hjerne og 
krop negativt og nedbryder væv og funktioner (for at 
give energi til hjernen), blokerer for optagelse af D-
vitamin og calcium, ændrer protein til sukker (for at 
give energi til hjernen) og lagrer fedt i leveren - det 
resulterer i en acceleret stofskiftetilstand, hvor kroppen 
nedbryder sin egen muskelmasse, bindevæv og 
knoglestruktur.

Epigenetisk: nedbryder snipperne i DNA strengen, så 
DNA’et ændrer sig og man ”nedarver” ens forældres 
ændrede traumer/belastningsinduceret DNA.



Definér hvad er traume: 
• Definitionen på et traume siger ikke noget om, hvilket specifikt 

traume det handler om, eller hvad man kan kalde det. I stedet er 
fokus på oplevelsen af, at noget er traumatisk og fremhæver, at der 
er faktorer, som påvirker opfattelsen af, hvad der er traumatisk. 

• Trauma er den unikke persons erfaring med en oplevelse (event) 
eller fortløbende begivenheder, hvor personens evne til at integrere 
sine følelsesmæssige oplevelse bliver overvældet og personen 
oplever (enten objektivt eller subjektivt) sig truet på livet, på sine 
kropslige eller fysiske grænser, eller det samme hos en primær 
person i livet (Saakvitne, K. et al, 2000). 

• (Trauma 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). 



Hvilke slags traumer?
• Fysiske traumer/slag i hovedet (Traumatic brain injurie, 

concussion/hjernerystelse, whiplash, blast trauma)
• Særlige hændelser – overgreb, uheld, begivenheder
• Opvækst problemer – emotionelle traumer (overgreb, svigt, 

mobning, sanse overload, forældres historier)
• PTSD – post traumatisk stress disorder, complex ptsd 

(http://traumadissociation.com/complexptsd)
• Multiple traumer, kronisk belastningssyndrom
• Sekundær og vikariende traumer, compassion fatigue 

(stedfortrædende traumer via empati/spejl neuron systemet), 
skam, afmagt, reaktivering af egne traumer, svært at rumme 
andres smerte, kan ikke påvirke eller hjælpe, fastlåsthed i sin 
hjælperrolle.

• Symptomer: stress, angst, depression, hukommelsesproblemer, 
funktionsforstyrrelser, ukontrollable følelsesmæssige reaktioner

http://traumadissociation.com/complexptsd


Kronisk belastningssyndrom
• Ved kronisk belastningssyndrom har den ramte, en 

række klager, hvoraf både legemlig og psykisk træthed. 
Det, at de meget hurtigt kører træt, står i forgrunden. 
Legemligt kan der være symptomer som stive og ømme 
muskler, hovedpine, smerter i hjertet og maven, rysten 
og generelt manglende energi. 

• Der er ofte søvnløshed, handlingslammelse, alt tårner sig 
op, fornemmelse af utilstrækkelighed, dårlig 
hukommelse og koncentrationsevne, et hæmmet 
følelsesliv, tab af seksuel interesse, mangel på livsglæde 
og vitalitet. Det kan stige til fortvivlelse, håbløshed, 
dårlig selvtillid, skyld- og skamfølelse, nervøsitet og 
anspændthed.

• Det ligner en depression!



Typiske former for behandling:
• Skab ro og tryghed, benævn tingene uden pres, trøst og giv tid
• 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 (4, 7, 8 træk ind, hold vejret, pust ud)
• Meditation, mindfulness, yoga, Hyperbaric oxygen, infrarød 

sauna, neuro feedback, body SDS, auriculo medicin, myoreflex
terapi, terapi med dyr, musikterapi, kunstterapi

• Rollespil, drama (handle scripts), kamp teknikker, krops terapi 
(ikke tale), exposure, dyr ryster sig efter angreb (Peter Levine og 
Bessel van der Kolk)

• Medicinsk (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

http://www.havening.org/


Søstjerneskolen – opstart 2014

• Skolen passer til eleven – styrkebaseret tilgang, tæt 

familiearbejde, SOF, psykiatri (angst, depression, 

sanse/spiseforstyrrelser), arbejde i/med hjemmet, 

solisttilbud, øge motivation, skabe håb og 

sammenhæng, indhente fagligt efterslæb.

• Ved start: 80 % - 20 % (behandling – undervisning)

• Ved udskrivning: 20 % - 80 % (gjort klar til mindre 

indgribende visitation)

• 28 elever – ca. 20% ekstremt fastlåste! Terapi 

resistente… Komplekse forældre profiler –

Løvemødre med egen traumehistorik!



Traumer? PTSD, kompleks PTSD?
”Det føles, som om Anna (14 år) er en krigsveteran. Hun 
er inde på sit værelse hele tiden og kommer kun ud om 
natten. Hun vil ikke have kontakt. Hun vil ikke tale med 
nogen. Hun går ikke i bad eller reder sit hår. Jeg skal 
give hende mad, som hun spiser for sig selv. Hun kunne 
lige så godt bo i en skov, som de soldater jeg så i 
fjernsynet!”
Annas historik: 2-årig koliksøster, 5-årig drama skilsmisse, 7-årig 
svær skolestart, 9-årig træ i hovedet og bøjet 6. nakkehvirvel, 11-
årig debut spiseforstyrrelse, skolevægring, 13-årig Asperger
diagnose, kollaps, isolation, Søstjerneskole, ekstrem langsom 
recovery, 19 år til maj!



ACEs og Toxic stress

The landmark Adverse Childhood Events (ACE) study was a 

collaboration between the Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) and Kaiser Permanente's Health Appraisal 

Clinic in San Diego - led by Vincent Felitti, MD and Robert Anda, 

MD, MS i 1997. 

Examining the data for over 17,000 HMO members, it became 

clear that adults from all walks of life – different socioeconomic 

status, race, etc – were at much higher risk of long-term physical, 

mental, and behavioral health issues as a result of their exposure 

to adverse childhood events, such as violence.

“By reducing stress and adversities in childhood, we can reduce 
long term physical and mental health problems”, Robert Anda.

http://www.cdc.gov/ace/index.htm


ACEs - Adverse Childhood Experiences
10 kategorier
• Emotional abuse 
• Physically abuse 
• Sexual abuse 
• Not loved, not important 
• Poverty 
• Using drugs/substances 
• Separation/divorce 
• Mother- interpersonal 
violence 
• Substance abuse 
• Mentally health diagnosis 
• Prison 



Dansk oversættelse af ACEs



Strategier!
Hvad siger man ”ja” til
- når man siger ”nej”!



Kan noget hjælpe…
Hvad hjælper ikke:
• Forældrepålæg, yderligere pres på forældre, vældig mange 

organisatoriske forandringer for hurtigt, pres på tests og 
målinger af børns niveauer

Hvad kan hjælpe:
• Skabe sansevenlige læringsmiljøer, hvor elever kan tåle at 

komme med fokus på motivation og tryghedsskabende 
rammer. Undervise socialfag for alle og social træning. 
Konstruktivt forældresamarbejde – som måske sker i forvejen!

• Skabe miljøer med fokus på kortisol reducerende aktiviteter 
for familierne – støtte familier i samvær uden skærm 


