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Indhold: 

Undervisningen vil beskæftige sig med børn og traumer. Der vil blive undervist i de traume-

efterreaktioner, som indgår i den amerikanske diagnose Post Traumatisk Stress Disorder 

(PTSD). Der vil blive lagt særligt vægt på, hvad et enkeltstående traume betyder for børn, og 

hvordan deres efterreaktioner adskiller sig fra voksnes. 

Der vil efterfølgende blive redegjort for udviklingstraumeforstyrrelse (DTD). Der er tale om en 

diagnose/forståelse, hvor grundtanken er, at omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge 

som følge af, at de i opvæksten er optaget af overlevelse frem for udvikling, får 

vanskeligheder i forhold til at regulere på en række område. Der er tale om regulering af 

følelser, fysik, opmærksomhed, adfærd, selv og relationer. Endvidere ses der ved 

udviklingstraumer, traume efterreaktioner som ved PTSD og at forstyrrelsen påvirker børnene i 

forhold ti len række områder: i skolen, i familien, i kammeratskabsgruppen, i 

sundhedssystemet og i retssystemet.  

Flere meget anerkendte amerikanske teoretikere, blandt andet den kendte traumepsykolog 

Bessel van der Kolk, har igennem en årrække arbejdet for at få den ny diagnose med i det 

amerikanske diagnose system DSM. Baggrunden for dette er, at de traditionelle, 

traumediagnoser, som PTSD, ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de efterreaktioner, der 

udvikles hos børn, der lever med gentagne traumer fra deres primære omsorgspersoner i 

barndommen. 

For at opspore børn, der er i risiko for at udvikle udviklingstraumer, vil der være fokus på, 

hvilke symptomer børn, der lever med udviklingstraumer udviser. Der vil blive differentieret 

mellem symptomer ved vold, seksuelle overgreb, vanrøgt og omsorgssvigt, ligesom der vil 

blive gennemgået, hvad der skal til for at opspore disse børn, så en tidlig indsats er mulig. 

Den sidste del af undervisningen vil være en gennemgang af interventionsmetoder i forhold til 

traumatiserede børn og deres familier. 

Der vil blive gennemgået interventioner ved enkeltstående traumer, som eksempelvis 

trafikulykker, naturkatastrofer, pludselige dødsfald mm, og her vil betydningen af de primære 

omsorgspersoners reaktioner og støtte blive tydeliggjort. Desuden vil der blive gennemgået 

centrale elementer i familiebehandling af traumer. 

Efterfølgende vil behandlingsmetoder til behandling af udviklingstraumer blive gennemgået. 

Der vil blive introduceret en behandlingsmodel – STORM modellen, som er en model, der 

samler evidensbaseret viden om, hvad der skal til for at støtte omsorgssvigtede og 

traumatiserede børn til sikkerhed, heling og udvikling. STORM er en forkortelse af 

hovedelementerne i behandling af udviklingstraumer, og står for henholdsvis Sikkerhed, 

Traumefokus, Opbygning af evner, Ressourcefokus og Mentalisering. 

Teorien vil dagen igennem blive illustreret med en række casehistorier. 


