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Omsorgssvikt 
og hjernen

Perry et al., 1997



Resiliens: prosesser som gjør at utviklingen når et 
tilfredsstillende resultat, til tross for at barn har hatt 
erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt 
stor risiko for å utvikle problemer eller avvik (Borge, 
2018)

“That which does not kill us makes us stronger.”
Nietzsche (1888)



‘Dokke-metaforen’ (Anthony ,1974) 



‘Anne’: < 1 kg, født prematur < 28 uker, hadde 
abstinenssymptomer ved fødsel

• Ved 4 år var ‘Anne’ en smart og blid jente som skåret 
gjennomsnittlig (og på noen tester over gjennomsnittet) 
på tester av kognitiv utvikling.

‘Jonas’: > 3 kg, født ved termin, ingen abstinenser ved fødsel

• Ved 4 år hadde ‘Jonas’ konsentrasjonsvansker, vansker 
med å hemme impulser, og han skåret i den kliniske 
område på flere kognitive tester. 



Bonano, 2004



ʺOld schoolʺ resiliens

Barna ble beskrevet som uovervinnelig, 
som helt spesielle personer med 
ekstraordinær mental styrke



Moderne resiliens
(Masten, 2014)

Resiliens er veldig vanlig (hverdagsmagi)

Resiliens kommer fra helt vanlige 
adaptive systemer

Ingen barn (eller voksen) er usårbar

Det finnes ikke en generell 
personlighetstrekk for resiliens



Kauai studie (Werner & Smith)

Startet i 1950

1) Hva er langtidsvirkningene av problematiske forhold rundt fødsel og tidlig omsorg for 
individenes fysiske, intellektuelle og psyokososiale utviklingen som 40-åringer?

2) Hvilke beskyttelsesfaktorer gjør det mulig for individer som utsettes for mange typer 
risiko i tidlig barndom, å likevel fungere bra som voksen?

• 698 personer

• Oppfølgning ved 1, 2, 10, 18, 32, og 40 år



Kauai studie - funn

• 1/3 av risiko-barna var resiliente

• Viktige beskyttelsesfaktorer:
• Normal intelligens
• Sjarmerende
• Tiltrakk seg positive reaksjoner fra omgivelsene
• Aktive
• Knyttet lett følelsesmessige bånder, ‘ukritisk’
• Tilgang til ytre støtteapparat (skole, ungdomsgrupper)



Nivåer i resiliens



Resiliens - Barnet 
(Waaktaar, 2004)

• medfødt robusthet

• sosiale ferdigheter, lett temperament

• selvstendighet

• mestring, følelse av egenverd

• kognitiv kapasitet

• opplevelse av mening og sammenheng

• kreativitet 

• hobbies, interesser



Differential susceptibility (Vi er forskjellige…)

Barn har ulik følsomhet for  miljøpåvirkninger. 

Vise genvarianter øker følsomheten for oppvekstmiljøet, både negativ og positiv



Belsky et al., 2009



Resiliens – Familien 
(Waaktaar, 2004)

• god foreldre/barn-samspill i spedbarnsalder

• faste strukturer, regler, ritualer, grenser

• minst en resilient forelder

• foreldre som tillater hjelp fra andre

• felles verdioppfatninger i hjemmet

• sterke slektsbånd

• høyere sosio-økonomisk status



Resiliens – Nettverk
(Waaktaar, 2004)

• Minst EN betydningsfull person som 
har brydd seg reelt

• Prososiale venner/gruppetilhørighet

• Felles delte verdier individ/samfunn

• Samfunns-strukturer som støtter 
personens mestringsstrategier



Er mødres rusmisbruk mer 
skadelig for barns velvære 
og fungering enn andre 
psykiatriske lidelser?



Resultater



Kompensasjonsmodellen



Intervensjoner

• Mestring-fokus: ‘Jeg tror jeg klarer…’

• Ros

• Fokusere på det barnet er god i

• Hjelp med å utvide sosial nettverk

• Kontakt

• Tillit

• Emosjonell reaktivitet

• Annerkjennelse

• Håndtering av emosjoner



Oppsummering

Ingen barn er usårbare

Resiliens kan beskrives som ‘hverdagsmagi’; det er vanlig og kan fremmes

Resiliens er noe som er både inne i personen og påvirket av miljøet

Når man ikke kan ta bort risikofaktorer bør man prøve å øke 
beskyttelsesfaktorer



Takk for meg!


