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Hvad er et traume?



….at tale om traumer

◦ ”… i.....samtaler er der både mulighed for yderligere traumer og for helbredelse. Det er 

måden en udspørgen foretages på, som gør forskellen” (Karl Tomm) 

◦ Genoplevelsen og det at tale et traume igennem, kan gøre skade – måden bliver 

vigtigt (Bruce Perry)



….. eller ikke at tale

◦ Vi er en tidsånd, hvor der hersker en ide om, at der skal tales om oplevelser, for at få 

det godt – at åbne op

◦ Nogle håndterer deres oplevelser ved ikke at tale om dem. Det er skadeligt at presse 

dem til at tale om det, hvis deres strategi virker (Bruce Perry)



“Nogle af de mest terapeutisk 

oplevelser finder ikke sted i terapi, 

men i naturligt forekommende 

velfungerende relationer”

Bruce Perry



Hvad er en respons?

◦ En reaktion eller modstandshandling

◦ Intentionelt – den er vigtig



Responsbaseret 

◦ Alle mennesker reagerer på det, de udsættes for ! Punktum!



Find modstand / responser

◦ Nogle af disse reaktioner er som en del af volden blevet nedgjort, latterliggjort, 

bagatelliseret og er derfor ikke erkendt og anerkendt



Tydeligt sprog

◦ ”Børnesex turisme”

◦ ”International børnevoldtægt”

◦ ”Seksuelt overgreb” 

◦ ”Voldtægt”



Påvirkning og effekt

◦ Hvad gjorde det ved dig?

◦ Hvordan blev du påvirket af det?

◦ Hvordan fik det dig til at føle dig?

◦ Hvordan påvirkede det dine relationer?

◦ Hvordan påvirkede det dit syn på dig selv?

◦ Hvorfor tror du, det skete?



Responsen 
utydeliggøres

Offeret får en 
del af 

skylden

Volden bliver 
skjult

Det er uklart, 
hvem der har 

ansvaret



Responser – viden og færdigheder

◦ Hvordan reagerede du?

◦ Hvad gjorde du?

◦ Hvad gjorde du ellers?

◦ Hvad gjorde du derefter?

◦ Hvad gik gennem dit hoved?

◦ Hvad tænkte du?

◦ Kan man sige, du gjorde modstand?



Find og 
synliggør 

modstanden

Stå med 
offeret

Få volden 
frem

Få klargjort 
ansvar



Respons på respons

Respons og 
modstand på 

overgrebet

Social respons 
på overgrebet 
og til responser 
på overgrebet

Responser til 
den sociale 

respons



◦ ….her havde hun fortalt, at hun var blevet voldtaget af en mand under festivalen. Liva 

har dog aldrig anmeldt hændelsen.

◦ I programmet søndag diskuterede panelet, hvorfor Liva ikke sagde fra, løb eller råbte.

◦ Her sagde en af deltagerne blandt andet:

◦ »Er du en barsk person, som jeg er, så kommer du ikke ud for det. Er du én, der ikke er 

sådan, så kan du da lande i den«.



Værdighed i samtalen

◦ Du behøver kun fortælle det, du har lyst til!

◦ Hvad vil være ok, at tale om?

◦ Hvad er dine bekymringer ift. at tale om det med mig?

◦ Du kan sige stop, hvornår du vil i samtalen 

◦ Var det ok at tale om responserne og hvorfor var det ok?



Professionel respons

◦ Hvis første gang man fortæller om et overgreb / vold, og man ikke høres eller det 

negligeres, så er chancen for, at man fortæller det igen meget lille

◦ Hvis man tror, man er sikker på at få hjælp, jo større er chance for, at man gør noget.



Og en anden professionel respons

◦ Hvad det gør ved os, at høre om de her ting……. 

◦ ………………………… det responderer vi også på.



Narrativt og det bagvedliggende 

◦ Den person man møder, er en person med værdier, håb, drømme og mål, der også er 

krænket af vold, overfald eller nedgørelse. 

◦ En stærk skam over en vold siger noget om, hvad personen tillægger værdi. 
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