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"Flyktninger med traumer og 

langvarige smerter - Hva vet vi 

fra forskning?"   
Lars Lien, 

Leder Nasjonal kompetansetjeneste ROP  

Professor Høgskolen Innladet 

Agenda 

• Fra virkeligheten – en pasientfortelling 

• Hvorfor sammenheng mellom smerter og 

psyken 

• Ungdom, smerter, angst og depresjon 

• Innvandrere, traumer, stress og smerter 

• Om traumer og PTSD 

• Om traumers biologi 

 

 

Take home: «Trauma survivors have 

symptoms instead of memories” (Harvey, 1990) 

 

 

Depresjon 

Sinne, Irritabilitet 

Redusert interesse 

Numming 

Redusert konsentrasjon 

Søvnproblemer 

Fysiologisk overaktivering 
Psykomotorisk agitering 

Håpløshet 

Skam 
Selvforakt 

Mareritt 
Flashbacks Lettskremt 

Årvåkenhet 

Sosial angst 
panikkanfall 

Kronisk smerte 
Muskel/skjelettplager 

Stoffmisbruk 
Spiseforstyrrelser 

Suicidalitet 

Dissosiative symptomer 
Og lidelser 

Traumatisk  
hendelse 

Fisher, 2005 

Ivan 

Ivan kom til Norge som flyktning tidlig på 90-tallet 

Ca 50 år, forsørger kone og to barn i skolealder. Sterk og 

velbygget, vel vant til tungt kroppsarbeid 

Oppsøkte lege først da han begynte å få vedvarende 

smerter i lysker, hofter og rygg, etter hvert også i begge 

knær, skuldre og armer. 

Smertene ble verre i perioder med mye fysisk belastning, 

og Ivan ba om noe smertestillende så han kunne fortsette i 

sin jobb. 

 

Ivan arbeidet som murer, og måtte ha flere deltidsjobber for 

å få endene til å møtes. På grunn av jobbenes midlertidige 

og uvisse karakter, hang han i fra morgen til kveld for å 

unngå misnøye og kritikk. 

Legen rekvirerte røntgen av hofter og knær. Bildene viste 

kun begynnende artroseforandringer i hoftene. 

Fysioterapeut, startet opp med massasje og øvelser. 

Men smertene vedvarte, og Ivan kom tilbake, igjen og 

igjen. Det kunne virke som om han selv var fullt klar over 

sammenhengen mellom smertene og de belastningene han 

utsatte seg for, men likevel vegret han seg tydeligvis for å 

foreslå endringer overfor sine arbeidsgivere. 

Etter hvert fikk Ivan et noe lettere arbeid. Det medførte at 

han måtte pendle. I tillegg til at han brukte et par timer på 

reisen hver vei, arbeidet han nå daglig 10 timer eller mer, 

ofte også i helgene. 

Smertene ble verre, nå vesentlig lokalisert i nakken, med 

parestesier og Spurlings test ble positiv. 

MR av nakken viser et lite prolaps på samme side som 

der smertene strålte ut. 

Behandling ble foreslått, men høflig avvist, og Ivan fortsatte 

å jobbe som før. 
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Det går nesten seks måneder før Ivan hører fra 

seg igjen.  

Et nytt moment kommer til: Han sover dårlig om 

natta og får ofte mareritt. Krigsopplevelsene 

kommer tilbake i drømmene. 

Men, selv om marerittene holder ham våken flere 

timer hver natt, vil han ikke snakke om dette. 

Heller ikke hans familie vet noe om hvorfor han har 

mareritt – han mener de ikke skal belastes og 

såres med dette. Smertene forverres. 

Litt etter litt fikk legen innblikk i noen av hans tidligere 

krigserfaringer. Under borgerkrigen var han soldat i seks 

år. 

Han hadde deltatt aktivt i krigshandlinger i sitt eget 

boområde, hvilket hadde medført tap av mange slektninger 

og bekjente. Den gangen kunne han ikke tillate seg å 

sørge. Han måtte bare kjempe videre.  

Og da han kom til Norge, ble de følelsesmessige 

reaksjonene lagt fullstendig lokk på. Krigen skulle nå være 

en avsluttet del av hans liv.  

Men smertene, søvnvanskene og marerittene blir mer og 

mer påtrengende. 

Trnopolje concentration camp in Bosnia 

in the summer of 1992. Photograph: Reuters 

På vei til jobb i Oslo blir Ivans bil påkjørt bakfra. Ivan blir 

brakt inn til sykehusets traumemottak og utredet, bl.a. med 

MR. 

Det finnes ingen brudd eller alvorlige skader, og prolapsen, 

som tidligere er beskrevet, er nå borte. 

Likevel, etter denne hendelsen øker smertene betydelig og 

han klarer ikke lenger bruke armene. De kjennes kraftløse, 

han får hevelser og parestesier i hendene og smertene 

sprenger på. 

Den øvre delen av ryggen stivner til, og Ivan kjenner seg 

nå helt invalid. 

Han blir sykmeldt, henvist til nevrolog, senere til manuell terapeut og 

etter hvert til en smerteklinikk hvor han får injeksjonsbehandling i 

nakkemuskelfester. 

Etter å ha blitt noe bedre, friskmelder Ivan seg så for å kunne reise ut 

av landet og besøke sine slektninger. Han ville ikke være Norge til 

byrde. 

Denne friskmeldingen førte imidlertid til misforståelser i NAV, og da han 

kom tilbake, uteble utbetalingene. Kommunikasjonen mellom ham og 

NAV stoppet også opp, med det resultat at Ivan var uten penger i flere 

måneder. 

Han klarte ikke lenger å betale sine regninger, og da han kom tilbake til 

legekontoret, var krisen akutt. Enhver stolthet var forsvunnet. Hans 

verden var gått i knas, og selvmordet så ut til å være eneste utvei.  

Ivan fikk kontakt med akutt ambulant psykiatrisk team og 

legen engasjerte seg i forhold til NAV og økonomien. 

Misforståelsene ble oppklart. 

Han ble satt i kontakt med psykolog ved DPS, sykmeldt 

100 prosent og det ble startet PTSD-rettet terapi. Han fikk 

forskrevet SSRI og gabapentin, ibuprofen og paracetamol.  

Etter to år i samtaleterapi er han i bedring – etter ytterligere 

et knapt år rimelig arbeidsfør. Smertene er mindre, han har 

bedre innsikt i egen situasjon, har gjenvunnet sin 

selvrespekt og klar for nye arbeidsoppgaver. 
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Hvorfor er det sammenhengen 

mellom smerter og mental helse? 

Fysiske symptomer ved angst og 

depresjon 
• Lite energi 

• Søvnforstyrrelse 

• Hodepine 

• Psykomotorisk forandring 

• GI forstyrrelser 

• Appetitt forandringer 

• Hjertebank 

• Skjelvinger 

• Svette  

• Generelle muskel og leddsmerter 

 

 

Fysiske symptomer “maskerer” 

depresjon 

Behandling av depresjon virker 

også på smerter 

Felles biologisk grunnlag 
Depressive hjernen endrer 

smerten 
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Smerte, stress og hjernen 

Andre nettverk i 

hjernebarken 

amygdala 

Smerte 

nettverk 

Den 

periakveduktale 

grå substans 

Thalamus 

Ryggmargens 

dorsale horn 

nociseptorer 

Oppmerksomhet 

Minner 

Tolkning 

Forventning 

Planer 

 

Frykt 

angst 

P. Brodal, 2005 

Biopsykososial forståelse av smerte 

ssmsm 

f 

smerteatferd 

følelse 

oppmerksomhet 

nocicepsjon 

Den kognitive modellen 

 

Handling 

Følelse 

Tanke 

Kropp 

Omgivelsene 

Tanker som forsterker 

smerteopplevelsen 
• Hjelp, hvorfor har jeg så vondt? 

• Jeg blir aldri bedre 

• Det var ikke dette jeg hadde tenkt for livet mitt 

• Ingenting av det jeg gjør nytter 

• Jeg strekker ikke til 

• Må stå på mens jeg ennå har krefter 

• Såpass burde jeg virkelig klare 

• Tenk om jeg ikke lenger kan jobbe 

ABCD - skjema 

A- Situasjon B- Tanke C-

Følelse/atferd 

D- Alternativ 

tanke 

Trener og får 

økte smerter 

 

 

 

 

 

Det er ikke bra 

for meg å trene 

Engstelig 

Slutter å trene 

 

Det er naturlig 

og ikke farlig at 

smertene øker i 

starten 

Forklare onde sirkler 

stress smerte 

Følelsesmessige 

problemer 

Tap av funksjon 

Tap av overskudd 

Sosiale 

problemer 

Bekymring for 

helsen 

Bekymring for jobb 

inaktivitet 

Økonomiske 

problemer 

muskelspenning søvnvansker 
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Et eksempel; brystsmerter 

• 199 pas henvist til hjertepol for brystsmerter 

• 16 % hadde hjertesykdom, 38 % psykisk 

sykdom 

• Ingen ønsket henvisning til psyk pol og 

under 20 % fikk tilbud om SSRI av 

fastlegen 

• Etter 9 år hadde 25 % utviklet kronisk angst 

Smerter og psykisk helse hos 

ungdom 
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Psykisk helse 

Hopkins Symptom Checklist (HSCL) – 10: (mål på 
psykisk distress angst og depresjon) 

Alvorlig psykisk distress:  Score > 1.85  

 

Strength and Difficulties Questionniare (SDQ) 
emosjonelle plager, hyperaktivitet, problemadferd, 

venneproblemer og prososial adferd 

Alvorlige problemer: Score > 90 % percentilen  

 

Selvmordstanker (bare ved 18): I den siste uken har 
du vært plaget med tanker om å ta ditt eget liv? 
Ikke, litt, mye og veldig mye. 

 

Smerte og smerteindeks 

 Har du de siste 12 måneder flere ganger vært 
plaget med ja/nei): 

• Hodepine 

• Smerter i nakke/skulder 

• Smerter i arme, legg eller knær 

• Magesmerter 

• Ryggsmerter 

Laget en smerteindeks: 

• Ingen smerter 

• 1-2 smertepunkter 

• 3-5 smertepunkter   
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Andeler med psykisk distress ved 

15/16 års alderen 
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Andeler med psykisk distress ved 

18/19 års alderen 
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Andeler med smerte 

    Vestlige land Ikke vestlige land 

    Gutt Jente  Gutt Jente 

Hodepine  46 66  50 65 

Nakke/skulder 26 42  32 42 

Arm/kne/legg 31 32  37 34 

Magesmerter 21 49  27 51 

Ryggsmerter 30 38  35 41 

Lien et al 2006 

Smerter ved 15 og 18 år 

    10.klasse Siste videregående 

    gutt jente gutt jente 

Hodepine  44 66 38 66 

 

Nakke/skulder  24 41 25 51 

 

Arm/kne/legg  29 32 21 32 

 

Magesmerter  18 48 14 45 

 

Ryggsmerter  30 37 28 44 

  

 

Antall smertepunkter 

 

Ingen smerter 34 19 38 14 

1-2 smerter 48 45 45 42 

3-5 smerter 18 37 17 44 

 
Stabilitet:  

 73 % av de med hodepine ved 15 år har hodepine ved 

18 og 65 % av de uten ved 15 har det heller ikke ved 18 

års alderen.  

 |  10.klasse Siste videregående 
   gutt jente gutt jente 

Tverrsnittssammenhengen mellom 

smerte og mental distress 
    10 klasse  Siste videregående  

    Gutt Jente  Gutt Jente 

   

Hodepine   3.0 2.7 3.0  3.0  

Nakke/skulder  3.6  3.4 4.0  3.1 

Arm/legg/kne   3.4  2.2  2.1 2.5 

Mage     2.9  3.1 3.0 2.9 

Rygg   4.0  3.0  3.1  3.4  

  

Antall smertepunkter 

En til to  3.4  2.3  1.8  2.4 

Tre til fem  14.8  7.5  7.2  8.5 

Smerte, kløe og sammenhengen 

med selvmordstanker 

     Boys  Girls 

No pain site   1.0   1.0 

One or two pain  1.3   1.5 

Three to five pain  4.6   3.9 

 

No itch    1.0   1.0 

A little itch   1.5  1.6 

Severe itch  4.6  2.5 
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Fører smerter til mental 

distress? 
     Boys  Girls 

Head    1.6  1.6 

Neck/shoulder   1.9   1.8 

Arm/leg/knee   1.4   1.3 

Stomach    1.5   1.4 

Back    1.6   1.5 

 

One or two   1.7   1.8 

Three to five   2.7   2.6 

Fører mental distress til 

smerter? 
 Headache:   2.3 (0.9-5.6)  

Neck/shoulder:  3.1 (1.3-7.8)  

Arm/leg/knee:  1.7 (0.5-5.1)  

Stomach:   3.7 (1,5-9.1)  

Back:    1.7 (0.7-4.6)  

 

2-5 pain sites:  5.8 (2.4-14.0)  

Flyktninger – hvem er de? 
 

Dadaab camp in Kenya, the world’s 

largest refugee complex. Photo:IOM/UNHCR/Brendan 

Bannon 

Human Trafficking Across the Sahara 
Image Source: t-k-p.net 

Refugees crossing the Mediterranean 

from Africa to Europe. Photograph: AFP/Getty Images 
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 Suicide Bomber Kills at Least 25  in Irak 
Photo Bob Strong/Reuters 

Studie av traumatiserte mennesker i 

poliklinisk behandlig 

Inclusion criteria  

• Age between 18 to 60 years 

• Satisfactory knowledge of the 
Norwegian language 

• Permanent residence permit in 
Norway 

• Exposure to at least one traumatic 
event according to the criteria from 
the DSM-IV 

 

 

Regions of origin of the outpatients 

Frequency of trauma types (%) 
Prevalence of current diagnoses (%) 
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DESNOS symptom clusters (%) Factors associated with a poor 

quality of life 

• Older age 

• Male gender 

• No social network 

• Poor social integration 

• Unemployment  

• Depresion 

• Post traumatic stress symptoms 

• No posttraumatic growth 

 

 

 

Prevalence of chronic pain locations 

(%) 
Factors associated with psychiatric 

morbidity 

• High numbers of trauma types (mean=10) 

• No social network (33% had no friends) 

• Poor social integration into the Norwegian society (72%) 

• Poor social integration into the ethnic group in Norway 

(98%) 

• Unemployment (59%) 

• Chronic pain 

 

 

Oppsummert 

• Majoriteten har PTSD og eller DESNOS 

• Høyt sykdomstrykk 

• Høy grad av komorbide lidelser 

• Stor andel med smerter 

• Svak sosial integrering i både norske og 
eget etnisk miljø 

• Høy arbeidsledighet 

• Svært lav livskvalitet 

Lars Lien, 19 juni 2006 

PSYKODYNAMISKE ASPEKTER VED 

TORTUR OG  MELLOMMENNESKELIG  

VOLD  

• Traumet gjenoppleves for psykologisk å mestre 
hjelpeløsheten (Freud, 1920) 

• Traumets internalisering som et ondt objekt (Fairbairn, 
1954) 

• Forholdet til egen kropp er skadet 

• Forholdet til andre mennesker og indre objekter er 
skadet (overlevelsesskyld, skam) 

• Forholdet til den ytre verden er skadet (Amati, 1987) 

• Viktige forsvarsmekanismer: dissosiering, somatisering, 
redusert impulskontroll, paranoid tankeinnhold 
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Fysiske symptomer 

 

• Neurologiske symptomer (for eksempel 

lammelser, anestesi, vertigo, kronisk 

hopepine) etter forskjellige voldstraumer, 

isolasjon og underernæring/utmattelse 

• Arrdannelser, fortykking av negler, 

underhudsforandringer etter voldstraumer  

• Nedsatt hørsel, tinnitus etter skade mot 

hodet/øret  

Voldtekt og psykiske senskader Utvikling:  

• 6 år etter voldtekt: 25 % med PTSD 

• Kvinner tidligere utsatt for voldtekt viste 3 
ganger høyere forekomst av PTSD 

• Traumer utløst av menneskelige handlinger 
(krig, voldtekt, tortur) resulterer i mer alvorlig 
PTSD enn naturkatastrofer 

Komorbiditet 

 Depressive lidelser 

 Flere andre angstlidelser (panikklidelse, sosial fobi, 

generalisert angstlidelse, tvangslidelse) 

 Rusmiddelproblemer/avhengighet 

 Spiseproblemer/forstyrrelse 

 Personlighetsforstyrrelser 

 Personlighetsforandring 

 Somatoforme lidelser 

 

DIAGNOSTISKE KRITERIER FOR PTSD:  

A. TRAUMEKRITERIET 

   Utenfor det vanlige  

   Sterkt forstyrrende eller smertelig for nesten alle 

mennesker,  

   Alvorlig trussel mot eget liv eller fysiske 

integritet; 

   Alvorlig skade på ens barn, ektefelle eller nære 

venner, ødeleggelse av hjem og lokalsamfunn 

 Å se en som har blitt alvorlig skadet eller drept 

som resultat av ulykke eller fysisk vold.  
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Typer traumer I 

 

Offeret opplever ikke at det er gjort med 
”vilje” eller ond hensikt.  

Eksempler:  

• Bilulykker 

• Branner 

• Naturkatastrofer (flom, jordskjelv)  

• Alvorlig sykdom 

Typer traumer II 

Traumer som resultat av overgrep utført av 
andre mennesker, blant annet:  

• voldtekt  

• barnemishandling  

• incest  

• tortur  

• krigstraumer  

• Holocaust, folkemord 

 

B. INTRUSJONSKRITERIET 

Traumet blir vedvarende gjenopplevd: 

•  gjentagne invaderende minner om hendelsen 

(for barn: repetitiv lek med relasjon til traumet), 

 

•  gjentagne drømmer om hendelsen (mareritt), 

plutselig føle at det gjentar seg (flashbacks etc.)  

 

•  intens psykisk ubehag når man er utsatt for noe 

som kan symbolisere den traumatiske 

hendelsen.  
65 

Hva er gjenopplevelser? 

 Gjenopplevelser eller flash-backs 

 er stimuli som signaliser begynnelsen på 

traumet eller de verste emosjonelle øyeblikkene 

under traumet  

 De er meningsfylte fragmenter av minnet 

som mangler informasjon om tid, sted og 

kontekst. 

 Ved siden av truende temaer inneholder 

gjenopplevelser trussel mot personens 

selvbilde  

 

 

66 

Hva er gjenopplevelser? 

 Gjenopplevelsessymptomer skyldes måten 

traumer er innkodet i traumesituasjonen, 

prosessert og organisert i hukommelsen og 

hvordan de blir hentet fram  

(Conway og Pleydell-Pearce 2000; Ehlers og 

Clark 2000; van der Kolk og Fisler 1995).  

 

67 

Hva er gjenopplevelser? 

 Traumatiske gjenopplevelser kan komme 

plutselig og nærmest av seg selv  

 De består nesten bare av bilder og 

sanseinntrykk 

 Utløser kroppslige reaksjoner, smerte  

 Det kjennes nesten som om det samme 

skjer på nytt,-her og nå  
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Hva er triggere? 

 Triggere fører til gjenopplevelser 

 

 Triggerne ligner ofte på fysiske stimuli som var 

til stede rett før eller under traumet  

 

 En ”trigger” er en ekstern eller intern hendelse 

som utløser en ekstrem reaksjon slik som 

(fight-flight-freeze) (Ehlers og Clark 2000).  

 

 

 

 

69 

Eksempler på triggere 

 

 lys  

 tonefallet i en stemme 

 matchende stimuli som berøring på deler 

av kroppen 

 eller feedback fra egne bevegelser  

Eksempler på triggere 

 en bestemt situasjon 

 en lyd 

 en lukt 

 en kroppslig følelse (f. eks. smerte) 

 et ansiktsutrykk 

 TV-program 

 konflikt 

 kritikk 

C. UNNVIKELSESKRITERIET 

• Unngåelse av stimuli forbundet med den 
traumatiske hendelsen.  

 

• Minsket interesse for omgivelsene, en 
innskrenking i følelseslivet.  

 

• En følelse av det er lite å vente seg av 
framtiden, at den virker forkortet.  

Kriterie C: unngåelse 

• En forsøker å unngå: 

 tanker 

 følelser 

 samtaler 

 aktiviteter 

 situasjoner  

 eller mennesker som vekker minner om traumet 

Kriterie C: unngåelse 

• En kan føle seg: 

 isolert 

 på avstand 

 fremmed i forhold til andre 

 i verste fall totalt følelsesløs-tom 

 framtid uten muligheter 
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D. AKTIVISERINGSKRITERIET 

 Vedvarende symptomer på økt fysiologisk 

aktivering:  

•  med  søvnvansker,   

•  irritabilitet eller sinneutbrudd, 

•  på-vakt holdning 

•  konsentrasjonsvansker,  

•  skvettenhet   

75 

Kriterie D: Symptomer på 

overaktivering 
 

 Under selve traumet skjer det store 

forandringer i det hormonelle systemet 

 

 Samt forandringer i hjernens aktiviteter  

 

 Kropp og psyke blir rustet til kamp, flukt 

eller tilstivning (fight, flight, freeze)  

 

76 

Kriterie D: Symptomer på 

overaktivering 
 En lever i en konstant alarmberedskap 

 Et stadig forsøk på å skape balanse mellom 

invadering av hendelsen i psyken og å 

unngå den krever store mengder energi  

 Kroppen forsøker å redusere stresset 

 Konsekvensene er derfor i utpreget grad 

kroppslige (Levine 1999). 

 

77 

Overaktivering fører til: 

 søvnproblemer 

 konsentrasjonsproblemer 

 hukommelsesproblemer 

 innlæringsvansker 

 forvirring 

 på-vakt beredskap 

 ”startle” skvetten  

 irritasjon 

 

78 

          Overaktivering fører til: 

 sinne 

 hjelpesløshet 

 ensomhet 

 skyld og skam 

 isolasjon fra venner og aktiviteter 

Overaktivering fører til: 

 Tilstanden oppleves ekstremt plagsom og 

smertefull 

 Den fører ofte til misbruk av piller og 

alkohol 

 Selvmordsfantasier og selvmord  

  Nedsatt funksjonsnivå 
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4. Tilleggs symptom (2 nye) 
•  Skvettenhet 

•  Hyperaktivitet 

•  Søvnforstyrrelser 

•  Skyldfølelse 

•  Hukommelsesvansker, 

 konsentrasjonsvansker  

•  Unngåelsesreaksjoner 

•  Hyperfølsomhet ovenfor forhold fra 

 hendelsen  

 

Hva er kompleks PTSD? 

 Kompleks PTSD kjent som en forstyrrelse 

utløst av ekstremt stress men ikke 

spesifisert på andre måter spesielt - 

DESNOS 

 

 Spesielt seksuelt misbruk av barn 

   (DESNOS; Ford,1999;Pelcovitz et 

al.,1997;Roth et al.,1997;Van der Kolk et 

al.,2005). 

 

 

Komplekse PTSD symptomer 

 Kroppslige problemer (fremmed, nummen, smerter) 
 
 Dissosiasjon (”mister” tiden) 
 
 Problemer med å styre følelsene 
 
 Negative endringer i selvbildet, selvfølelsen 
 
 Problemer med selvopplevelsen 
 
 Selvskading, selvmordstanker, selvmordsforsøk 

Komplekse PTSD symptomer 

 Mellommenneskelig sårbarhet,- ikke for 
nær – ikke for fjern 

 Problemer med å trøste seg selv 
 Seksuelle problemer 
 Skam, skyldfølelse 
 Problemer med å sette hendelser inn i en 

sammenheng 
 

 

 

 

Hvilke 

nevroanatomiske og 

hormonelle 

strukturer er 

involvert i 

patofysiologien ved 

PTSD? 
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Hvilke  

nevrotransmittorer  

og hormoner er 

involvert? 
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Adjusted mean childhood/adolescent CRP levels (milligrams per liter) based on cumulative 

exposure to being bullied.  

William E. Copeland et al. PNAS 2014;111:7570-7575 

©2014 by National Academy of Sciences 

Hvordan kan vi måle 

patofysiologiske endringer 

ved PTSD 
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.   

Bremner et al.  Am J Psychiatry.  1995; 152:973-981.   

Bremner et al.  Biol Psychiatry.  1997; 41:23-32. 

PTSD NORMAL 
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Behandling: Trygghet er 

prioritet nr 1 
The Window of Tolerance 

 

• A model for understanding reactions to 

stress, anxiety and trauma 

 

• Being within the window indicates that we 

are in the ideal state of emotional 

response 

     The Window of Tolerance 

 

 

Sympaticus; Fight/Flight 

Hyperarousal: increased cardiac activity, rapid heart 

rate, blood flow to muscles 

                 

 

 

Parasympaticus;  Freeze 

Hypoarousal: low cardiac activity, low blood flow, 

Numbness, submit, (catatonic) - dissociation 

 

                                                                                        
(Siegel, 2012) 

A 

C 

T 

I 

V 

A 

T 

I 

O 

N 

The window of Tolerance 

• Above the window we are in a hyperarousal 

state 

 

• Below the window we are in a hypoarousal state 

 

• Goal; learn to reflect, be present, recognize and 

regulate affects 

 

• Traumatised survivors have narrow windows, 

are quick to leave their windows, and may swing 

between hyper- and hypo arousal 
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