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COMPASSION PÅ DAGSORDENEN

Compassion betyder, at man er sensitiv over for egen og andres lidelse (mistrivsel) og har et stærkt ønske om at lindre, hjælpe 
og forebygge lidelse (mistrivsel) (Paul Gilbert).

¡ Det kan være både frustrerende og skamfuldt ikke at bryde sig om et barn. 

¡ Det giver ofte dårlig samvittighed, da vi ved hvilke konsekvenser, dette kan have for barnet. 

¡ Det kan også være frustrerende at have samarbejdspartnere, der giver udtryk for manglende sympati for et barn og 
måske også dets forældre. 

¡ Både frustration, skam og selvbebrejdelser er tyngende og reducerer egen trivsel og arbejdsglæden. 

¡ Men der er nogle gode grunde til, at sådanne reaktioner opstår, og gennem forståelse kan vi få et sympatisk blik på 
både os selv og barnet.



COMPASSIONFOKUSERET TERAPI: FOREBYGGELSE

¡ Vi kan alle sammen være med til at reducere 
behovet for terapi!

¡ Øget bevidsthed om den menneskelige natur

¡ Øget sensitivitet overfor egen og andres lidelse

¡ Ændring i sprog og blik på selv og andre

¡ Øget evne til at regulere følelser

¡ Øger sandsynligheden for, at kunne møde det 
besværlige med omsorg: nænsomt, opmuntrende, 
græsesættende



FØDEAFDELINGEN I LONDON…



TRYGHED?

Prøv at genkald dig en situation hvor du er tryg. 

Prøv at genkald dig en situation hvor du er utryg.



EVOLUTIONEN. FLOW AF LIV. 30.000 DAGE



EVNEN TIL COMPASSION ER LET AT BLÆSE OMKULD



DET ER IKKE VORES SKYLD

¡ Vi har en lumsk hjerne!

¡ Den er lavet til os og ikke af os
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HJERNENS UDVIKLING OG MOTIVER TIL AT SIKRE 
OVERLEVELSE
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1 million? Udvidet omsorg

Mennesket Symbolsk tænkning og  
(2 million?) selv-identitet, theory of 

mind, meta-kognition

Pattedyr Omsorg, gruppe, alliance-
(120 million?) skabelse, leg, status

Reptiler Territorial, frygt, aggression,
(500 million?) sex, jagt
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Vores “lumske” hjerne: ‘Gammel’ og ‘ny’

Den nye hjerne:                                        
Rational tænkning, planlægning, bekymringer,

rumination, forestillinger, selv bevidsthed, selvopfattels

Gamle hjerne: 
Følelser, ønsker, basal motivation, søgning af relationer

Interaktionen mellem den gamle og den nye del af sindet kan skabe konflikter i 
os. Det kan komme til at køre i ring for os på en uhensigtsmæssig måde
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YDRE OG INDRE STIMULI
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Mavesyre
Spyt

Ophidselse Trang

Angst
Deprimeret

Rolig 
Tryg
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SAMME ADFÆRD, KAN VÆRE DREVET AF 
FORSKELLIGE FORMER FOR MOTIVATION
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MOTIVER OG EMOTIONER 

¡ Motiver, der sikrer vores overlevelse: overvinder trusler, søger ressourcer og relationer, og sikre tilhørsforhold

¡ Emotioner, der giver os information om den situation vi befinder os i eller som vi tror, at vi er i

¡ Vi har mindst 3 forskellige typer af emotionsreguleringssystemer



DE 3 AFFEKT- OG EMOTIONSREGULERINGSSYSTEMER

¡ TRUSSELS-

¡ SYSTEMET

DRIVE-
SYSTEMET

BEROLIGELSES-
SYSTEMET



DE 3 AFFEKT- OG EMOTIONSREGULERINGSSYSTEMER: TRUSSEL

Sikrer overlevelse, når vi er truet på vores liv: vores fokus er rettet mod truslen

Vi reagerer hurtigt, og uden at tænke os om

Der gemmer sig tre forskellige emotioner: vrede, angst og afsky

Med hver sin adfærd: kamp, flugt/frys, tilbagetræning

Better safe than sorry 

TRUSSELS-
SYSTEMET



DE 3 AFFEKT- OG EMOTIONSREGULERINGSSYSTEMER: DRIVE

Sikrer overlevelse ved at vi søger føde, ressourcer, relationer, samarbejde, konkurrerer

Vores fokus er rettet mod målet

Vi er vitale, energiske, begejstrede

DRIVE-
SYSTEMET



DE 3 AFFEKT- OG EMOTIONSREGULERINGSSYSTEMER: BEROLIGELSE

Sikrer vores tilhørsforhold til omsorgsrelationer

Sende og modtage signaler: at græde og kalde på hjælp

Vores fokus er rettet mod her og nu

Vi falder til ro, føler os trygge og værdsatte

BEROLIGELSES-
SYSTEMET



DE 3 AFFEKT- OG EMOTIONSREGULERINGSSYSTEMER: BALANCE

¡ TRUSSELS-

¡ SYSTEMET

DRIVE-
SYSTEMET

BEROLIGELSES-
SYSTEMET



Ubalance

DR DEBORAH LEE, 2016 COPYRIGHT

Trussel

ISTSS Dallas



SKAM OG DIN INTUITIVE FORSTÅELSE



EVOLUTIONEN OG BEHOVET FOR AT HØRE POSITIVT TIL

Gør os sårbare 
overfor at fejle

At skabe positive, 
neutrale eller 
negative følelser i 
andre

Giver os en 
umiddelbar besked 
om, hvorvidt vi er 
inde eller ude og 
oppe eller nede i 
hierakiet

Sammenholdet 
og 
sammenhængs-
kraften i en 
gruppe, øger 
sandsynligheden 
for overlevelse
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Trussel

Modstand mod læring

Barnet

Den voksne
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Drive

Modstand mod læring

Barnet

Den voksne
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Beroligelse

Modstand mod læring

Barnet

Den voksne



AT FØLE SIG TRYG

¡ Er ikke blot fravær af trusler

¡ Vi har et specifikt følelsessystem, der “holder øje” med signaler der udstråler tryghed

¡ Vi bliver bestemte versioner af os selv når vi føler os trygge eller truet
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FYSIOLOGISK SYSTEM, DER AKTIVERES VED OMSORG

1. Omsorgspersoner responderer på et barns signaler gennem beroligende og hengiven
adfærd (berøring, stemmeføring og mimik)

2. Dette aktiverer barnets parasympatiske nervesystem, øger aktiviteten I vagusnerven, 
hjerterytme falder til ro, og der bliver muligt at tænke og problemløse

3. Det skaber tryghed og øger barnets undersøgende adfærd
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Det sympatiske
nervesystem øger
hjerterytmen

Det 
parasympatiske 
nervesystem
beroliger
hjerterytmen
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NÅR HJERTERYTMEN STIGER, SÅ FALDER HRV = LAV 
HRV
NÅR HJERTERYTMEN FALDER, SÅ STIGER HRV = HØJ HRV



BEROLIGENDE ÅNDEDRÆTSFLOW

¡ Vagusnerven har sit udspring i hjernestammen og sender og modtager signaler fra hjernen og kroppen. 

¡ Vagusnerven har forgreninger til store dele af halsen og overkroppen og forbinder hjerne, hjerte og lunger med 
videre.

¡ Dyb, langsom vejrtrækning kan øge aktiviteten i vagusnerven, og påvirker vores HRV, således den bliver mere 
fleksibel og afstemt med konteksten vi befinder os i (Couck, mf. 2019). 
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ØVELSE: BEROLIGENDE ÅNDEDRÆT 

COMPASSIONFOKUS: 
VISDOM, STYRKE, 
MOD OG OMSORG



HER ER JONAS PÅ 11 ÅR

IQ i nedre del af normalområdet.
Har ADHD.
Mor har sklerose.
Far har et hårdt arbejde på 
havnen.
Ældre søskende.

I timerne er han fraværende.
Urolig.
Adspurgt kommer han med fjollede 
kommentarer.

I frikvarterene er der mange 
konflikter



JONAS PÅ 11 ÅR: TRUSSELSAKTIVERING

¡ Jonas er irriterende!

¡ Jonas er et problem!

¡ Jonas skal lære at opføre sig ordenligt, ellers går 
han en skidt fremtid i møde

¡ Jonas skal lære at styre sit temperament

¡ Hvordan taler vi med Jonas?

¡ Jeg bliver irriteret på Jonas! trussel

¡ Hvad truer mig?

¡ Hvilket system er aktivt i Jonas (trussel, drive, 
beroligelse)?

¡ Hvad har jeg brug for – hvordan kan jeg skifte fra 
trussel til beroligelse?

¡ Hvad har Jonas brug for? For at blive en del af 
gruppen? For at kunne lære?

¡ Hvordan taler vi med Jonas?



SKAM

Når vi møder et barn vi ikke kan lide = trusselsaktivering og ”better safe than sorry” at forstå det er naturligt

Prøver at gøre ”som om” vi kan lide barnet..  = Behersker os og undertrykker vores følelser i stedet for regulering

Når vi ikke taler om barnet og det besvær vi oplever = skjuler og søger ikke hjælp i stedet for at dele det besværlige

Kritiske – over for os selv og / eller over for barnet = trusselsbaseret måde at møde os selv og andre på i stedet for 
omsorgsfuld selvkorrektion eller omsorgsfulde, tydelige grænser og guidning

Kan vi hjælpe alle til at lære….. Rimelige og urimelige krav.. Hvordan kan vi bruge visdom, styrke, mod og omsorg til at 
adressere urimelige krav?



Showing we care



OPSAMLING OG REFLEKSIONER 


