
  I 

 

 

Kompleks PTSD hos barn 
 

 

Hva kjennetegner disse barna, og kan TF-CBT 

hjelpe? 

 
 

Sandra Ekelund Eidhammer og Håkon Larsen Jahr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedoppgave ved Psykologisk institutt 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

Oktober 2017 



 II 

 

  



  III 

  



 IV 

 

Kompleks PTSD hos barn 
 

Hva kjennetegner disse barna, 

og kan TF-CBT hjelpe? 

 
 

 

  



  V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sandra Ekelund Eidhammer og Håkon Larsen Jahr 
 

2017 

 

Kompleks PTSD hos barn – Hva kjennetegner disse barna, og kan TF-CBT hjelpe? 

 

Sandra Ekelund Eidhammer og Håkon Larsen Jahr  

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

  

http://www.duo.uio.no/


 VI 

  



  VII 

Sammendrag 
Forfattere: Sandra Ekelund Eidhammer og Håkon Larsen Jahr  

Tittel: Kompleks PTSD hos barn – Hva kjennetegner disse barna, og kan TF-CBT hjelpe? 

Hovedveileder: Ines Blix Biveileder: Tine Jensen 

 

Bakgrunn: Mange barn og unge utsatt for traumatiserende hendelser får komplekse vansker. 

Dersom disse barna ikke får hjelp kan det føre til store lidelser, langtidsvirkninger og 

samfunnskostnader. Vi trenger derfor å vite mer om barn med kompleks posttraumatisk stress 

lidelse (PTSD), og hvordan de kan behandles. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-

CBT) har vist seg å være en svært god behandlingsform for barn med PTSD, men svært få 

har undersøkt behandlingseffekten for barn som strever med kompleks PTSD. I denne studien 

undersøkes det hvorvidt TF-CBT kan være en hjelpsom metode for disse barna, både når det 

gjelder symptomtrykk og psykososial fungering.  

 

Metode: Hovedoppgaven baserer seg på innhentede data fra en behandlingsstudie 

gjennomført ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Utvalget 

besto av 80 barn og ungdom (6-18 år) fra 29 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 

rundt om i Norge. Barna hadde opplevd én eller flere traumatiserende hendelser, samt 

utviklet posttraumatiske stressymptomer over klinisk nivå. På bakgrunn av disse symptomene 

ble de delt inn i to grupper: de med PTSD og de med kompleks PTSD. T-tester ble brukt for å 

undersøke forskjeller mellom gruppene i alder, antall traumatiserende hendelser, antall 

relasjonelle traumatiserende hendelser og behandlingslengde. Fisher’s exact test ble brukt for 

å se på kjønnsforskjeller. En variansanalyse med repeterte målinger (mixed model ANOVA) 

ble brukt for å se på endring i symptomtrykk og psykososial fungering mellom de to 

gruppene fra før til etter behandling. For å undersøke nedgang i selvorganiseringsvansker 

(assosiert med kompleks PTSD) ble t-tester brukt.  

 

Resultater: Kompleks PTSD-gruppen hadde signifikant høyere alder, lengre behandlingstid 

og høyere symptomtrykk. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene når det gjaldt 

kjønn. Begge gruppene rapporterte om en signifikant bedring i symptomtrykk. Kompleks 

PTSD-gruppen viste også en signifikant nedgang i selvorganiseringsvanskene: 

affektreguleringsvansker, negativ selvfølelse og interpersonlige vansker. Det ble også 

rapportert om en signifikant bedring i psykososial fungering for begge grupper.  
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Konklusjon: Vår studie indikerer at TF-CBT kan være en god behandlingsmetode også for 

barn som strever med symptomer på kompleks PTSD. Barna viste en signifikant bedring i 

både klassiske posttraumatiske stressymptomer, selvorganiseringsvansker og psykososial 

fungering. Dette er et oppløftende resultat, og taler for at vi har etablerte behandlingsmetoder 

som kan hjelpe barn med alvorlige, komplekse symptomer. Videre blir det viktig å få mer 

kunnskap om hvilke komponenter i TF-CBT som kan være særlig endringsmedvirkende for 

barn med kompleks PTSD.  
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Forord 
Det har vært svært spennende lærerikt å ta et dypdykk inn i komplekse posttraumatiske 

stressymptomer hos barn og unge. Etter ett år med mye arbeid og lange kvelder, er det med 

stor glede vi leverer fra oss denne oppgaven. Vi håper vårt engasjement for å hjelpe barn med 

store, alvorlige vansker kommer tydelig frem.  

 

Vi ønsker å takke våre dyktige veiledere, Ines Blix og Tine Jensen. Vi setter svært stor pris på 

deres hjelp og engasjement gjennom hele denne prosessen. Spesielt takk for deres 

tilgjengelighet, og hjelp til siste stund. En særlig takk til Ines, for din kontinuerlige 

involvering i prosessen, med gode metodeinnspill og konkrete tilbakemeldinger på 

tekstforbedringer. Tine, for din faglige dyktighet og kreativitet for å få frem det beste i oss. 

Vi vil også takke Silje Ormhaug for all hjelp knyttet til datamaterialet bak denne studien. 

 

Vi vil også rette en stor takk til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(NKVTS) for å få muligheten til å skrive på data fra prosjektet «Veier til bedre psykisk helse: 

En studie av endringsprosesser og implementering av en behandlingsmetode for 

traumatiserte barn og unge». Vi må da også takke alle barn og foreldre som har samtykket til 

å delta i forskningsprosjektet. Uten dere blir forskning vanskelig.  

 

Noen andre som fortjener en stor takk er familie og venner som har stilt opp for oss i denne 

lange prosessen, både med støttende ord, viktige avbrekk og verdifull barnepassing. Vi vil 

særlig takke datteren vår, Victoria, som har påtvunget oss fine og nødvendige avbrekk fra 

skriveprosessen. 

 

Til sist, en takk til våre studievenner som har gjort det litt lettere med lange dager på 

lesesalen. En særlig takk til «Kosegruppa» for mange hyggelige fredager med oppløftende 

bakverk. Takk Lars Henrik, Tore, Vidar, Mathilde, Ida, Thea og Vilde. 
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1 Innledning 
1.1 Introduksjon 
Hver dag utsettes mange barn og unge for traumatiserende hendelser som kan prege deres 

utvikling og psykiske helse. Barndomstraumer blir kalt den «skjulte epidemi» (Gerson & 

Rappaport, 2013). Befolkningsstudier har anslått at mellom 15-40 % av alle barn og unge har 

blitt utsatt for, eller vært vitne til, vold og/eller seksuelle overgrep (Løvgren, Stefansen, Smette 

& Mossige, 2017; Mossige & Stefansen, 2007; Myhre, Thoresen & Hjemdal, 2015; Thoresen 

& Hjemdal, 2014). Det er en klar sammenheng mellom det å oppleve slike overveldende 

belastninger tidlig i livet og utvikling av alvorlige fysiske og psykiske plager (Brown, Schrag 

& Trimble, 2005; Zanarini, 2000). 
 

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er den lidelsen som i sterkest grad er assosiert med 

traumatiske erfaringer i barndommen (First & Tasman, 2004; Trickey, Siddaway, Meiser-

Stedman, Serpell, & Field, 2012). PTSD-diagnosen slik den er beskrevet i 

diagnosemanualene har imidlertid lenge vært kritisert. Klinikere og forskere har, særlig de 

siste 20 årene, vært opptatt av at noen traumatiserte barn og voksne utvikler andre symptomer 

utover de mer klassiske PTSD-symptomene (Van der Kolk et al., 2009). Den første til å rette 

oppmerksomheten mot denne kompleksiteten var Judith Herman (1992), som hevdet at 

PTSD-konstruktet ikke klarer å omfavne heterogeniteten i symptomene som kan følge en mer 

langvarig, alvorlig og derav kompleks traumeeksponering. 
 

Det er i dag en større enighet om at noen utvikler et symptombilde som favner bredere enn 

det som til nå har vært klassifisert som klassiske posttraumatiske stresssymptomer (PTSS). I 

de to revisjonene av diagnosesystemene (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, DSM, og The International Classification of Diseases, ICD) er det valgt ulike 

måter å ivareta kompleksiteten i symptombildet på. I DSM-5 ble det lagt til en ny 

symptomgruppe under PTSD som omhandler negative endringer i humør og tenkning (APA, 

2013). I den kommende ICD-11 (ventet i 2018) er det foreslått to separate, men relaterte 

diagnoser (søskendiagnoser): PTSD og kompleks PTSD (Maercker et al., 2013b).  

 

I fagmiljøene er det en usikkerhet rundt hva som vil være konsekvensene av denne 

diagnoseendringen. Dette skyldes at det ikke er klart dokumentert at mennesker med et 

komplekst symptombilde trenger en annen behandlingstilnærming enn de med mer klassiske 
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PTSS (Goldbeck & Jensen, 2017). Enkelte klinikere mener at man generelt ikke kan behandle 

komplekse saker på kort tid (15-30 timer) (Van der Kolk et al., 2009). I behandlingen av 

traumatiserte voksne, hevder andre at det kan være fordelaktig med en behandling inndelt i 

faser, med en stabiliseringsfase før et traumefokus (Cloitre et al., 2012). Det er også foreslått 

traumefokuserte intervensjoner hvor arbeidet i større grad rettes mot de komplekse vanskene 

som sees ved kompleks PTSD (Cohen, Mannarino, Kliethermes & Murray, 2012; Connor, 

Ford, Arnsten & Greene, 2015). Andre mener at barn med slike vansker i tillegg trenger mye 

ytre regulering, og bør skånes fra triggere i sitt miljø (Bath, 2015). Den terapeutiske 

behandlingen er da avhengig av den regulerende omsorgen som gis utenfor terapirommet. 

Mange av disse hypotesene er ikke testet empirisk, noe som understøtter viktigheten av å øke 

kunnskapen om behandling av kompleks PTSD.  

 

Innen barnefeltet er TF-CBT en anbefalt behandlingsform for traumatiserte barn. Gjennom 

20 års forskning har modellen fått mest empirisk støtte i kontrollerte randomiserte studier 

(RCT-studier) for behandling av barn med PTSD (NICE, 2005; Silverman et al., 2008; 

Dorsey et al., 2016). Få studier har dog spesifikt sett på hvordan den virker for barn med 

kompleks PTSD. I denne oppgaven vil vi undersøke hva som kjennetegner barn og unge 

(under 18 år, videre referert til som barn) som er henvist for behandling av traumereaksjoner, 

og om TF-CBT kan være en hjelpsom metode for barn som har utviklet symptomer på 

kompleks PTSD.  

 

1.2 Traumatiserende hendelser og posttraumatisk stress 
I litteraturen brukes ofte ordet traume for å beskrive både utløsende traumatisk hendelse, og 

reaksjoner på slike erfaringer. Mennesker kan respondere ulikt på hendelser, og derfor 

benytter vi ordet som en konsekvensbeskrivelse. Ordet traume viser derfor til responsen etter 

en potensielt traumatiserende hendelse. Dette er i tråd med ordets opprinnelige betydning, 

som kommer av gresk og betyr sår (Figley, 1985). Dette kan beskrive både fysiske skader og 

psykiske reaksjoner. En potensielt traumatiserende hendelse kjennetegnes ved at hendelsen 

representerer en alvorlig trussel mot ens eget eller andres liv eller helse. Naturkatastrofer, 

bilulykke, dødsfall, og alle former for vold (psykisk, fysisk, seksuelt) er eksempler på slike 

hendelser. For de fleste mennesker vil slike opplevelser aktivere kroppens alarmsystem og 

hemme reguleringssystemet (Ford, 2005; Nordanger & Braarud, 2014). Dette innebærer at 

man i tiden etter kan plages av minner om hendelsen, få økt beredskap og unngå ting som 
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minner om det som skjedde. Personen kan også oppleve generelt mer anspenthet og urolighet. 

Dette er i utgangspunktet normale reaksjoner på unormale og voldsomme hendelser, og gir 

seg for de fleste relativt raskt etterpå. For noen forblir derimot reaksjonene sterke og 

langvarige. Dette kan føre til utvikling av blant annet PTSD og kompleks PTSD. En 

metaanalyse fra 2014 fant at omtrent én av seks barn (16 %) utviklet PTSD etter eksponering 

for en potensielt traumatiserende hendelse (Alisic et al., 2014). Det er mindre forskning på 

utvikling av kompleks PTSD. Diagnosemanualene har også valgt ulike måter å foregripe 

fenomenet på.  
 

I DSM-5, legges en bred definisjon av PTSD til grunn (Stein et al., 2014). I manualen ligger 

PTSD under et nytt kapittel kalt «Trauma- and Stressor-related Disorders» (APA, 2013). 

Symptomer assosiert med kompleks PTSD er inkludert i diagnosen som består av 20 

symptomer fordelt på de fire symptomklyngene gjenopplevelse (B), unngåelse (C), endringer 

i kognisjon og humør (D), og endringer i aktivering og reaktivitet (E). Kriteriene for PTSD er 

følgende (APA, 2013):  

A. Utsatt for en traumatiserende hendelse ved å enten være direkte eksponert for, 

vitne til eller utsatt for gjentagende eller ekstrem grad av aversive detaljer om 

traumatiserende hendelser. Det kan også være erfaring med at nære 

familiemedlemmer har vært utsatt for slike hendelser; 

B. Gjenopplevelsessymptomer i form av påtrengende minner, relaterte drømmer, 

dissosiative reaksjoner, og stressaktivering eller store psykologiske reaksjoner ved 

møte med triggere; 

C. Unngåelse av stimuli som er assosiert med den traumatiserende hendelsen;  

D. Negative endringer i kognisjon og humør; 

E. Endringer i aktivering og reaktivitet; 

F. Varighet på symptomer skal være lengre enn én måned; 

G. Skaper markant ubehag eller funksjonell svekkelse; 

H. Symptomene kommer ikke av rusmidler eller medisiner. 
 

I vår studie tok vi utgangspunkt i ICD-11 sin definisjon av PTSD og kompleks PTSD, da 

dette er det diagnoseverktøyet som brukes i norsk helsevesen i dag. I ICD-11 kommer en 

smalere definisjon av lidelsene sammenlignet med DSM-5 (Maercker et al., 2013b). Begge 

lidelsene vil være under den nye grupperingen «lidelser som er spesifikt assosiert med 

stress». I manualen vil PTSD defineres av seks symptomer, som grupperes i tre 
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symptomkategorier; gjenopplevelse (1), unngåelse (2) og oppfattet trussel (3) (Maercker et 

al., 2013b). Disse symptomene må ha vært tilstede i flere uker og føre til en signifikant 

funksjonell svekkelse. For å oppfylle diagnosekriteriene for PTSD må vedkommende ha 

følgende symptomer (videre omtalt som klassiske PTSS), ifølge ICD-11 (Maercker et al., 

2013b): 

• Ha opplevd en hendelse som har en truende eller katastrofal karakter; 

1. Gjenoppleve stressoren i ettertid i form av levende påtrengende minner sammen med 

redsel, flashbacks eller mareritt; 

2. Unngåelse av tanker eller minner rundt hendelsen, eller unngåelse av aktiviteter eller 

situasjoner som minner om hendelsen; 

3. En tilstand der man oppfatter at det fortsatt er en trussel som fører til hyperaktivering, 

eller være svært skvetten.  
 

I ICD-11 kjennetegnes kompleks PTSD av tre klynger av symptomer som kommer i tillegg 

til kriteriene for PTSD, nevnt over (Maercker et al., 2013b). Disse tilleggssymptomene er 

affektreguleringsvansker (1), negativ selvfølelse (2) og interpersonlige vansker (3), 

overordnet kalt selvorganiseringsvansker. Kriteriene for diagnosen vil være at vedkommende 

må vise minst ett symptom innenfor hver av disse, i tillegg til å oppfylle kravene for PTSD 

(Maercker et al., 2013b):   

1. Alvorlig og gjennomgripende vansker med affektregulering. Affektregulering kan 

beskrives som evnen til å identifisere, uttrykke og regulere ubehagelige følelser 

(Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2004); 

2. Vedvarende tanker om seg selv som «forminsket» (diminished), beseiret eller 

verdiløs, ledsaget av en dyp og vedvarende følelse av skam, skyld eller mislykkethet 

relatert til stressor (traumatiserende hendelse); 

3. Vedvarende vansker i å opprettholde relasjoner og føle seg nær andre.  
 

I ICD-11 er kriteriene for kompleks PTSD derfor rettet mot symptomer fremfor kvantiteten 

eller type traumatiserende hendelse (Maercker et al., 2013b). Opprinnelig ble komplekse 

symptomer forstått som en mulig konsekvens av kompleks traumatisering. Kompleks 

traumatisering kan defineres som vedvarende, relasjonelle traumatiske belastninger som 

begynner tidlig i livet (Nordanger & Braarud, 2014; Van der Kolk, 2005). Det inkluderer 

seksuelt, fysisk og emosjonelt misbruk, neglekt, vitne til vold, samt opplevelsen av å være i 

en flyktningleir (Wamser-Nanney & Vandenberg, 2013). Arbeidsgruppen for ICD-11 har 
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uttalt at kompleks PTSD også kan oppstå etter en enkel traumatiserende hendelse (Maerker et 

al., 2013b). Herav kan en langvarig traumehistorie anses som en risikofaktor fremfor et 

kriterium for kompleks PTSD (Goldbeck & Jensen, 2017). 
 

Det er en pågående debatt om de ulike måtene å konseptualisere posttraumatiske reaksjoner 

på. Konstruktet kompleks PTSD, slik det blir definert i ICD-11, har i størst grad blitt 

undersøkt på voksne utvalg. Disse studiene understøtter konstruktet på tvers av internasjonale 

og aldersheterogene utvalg (Cloitre, Garvert, Brewin, Bryant & Maercker, 2013; Cloitre, 

Garvert, Weiss, Carlson & Bryant, 2014; Elklit, Hyland & Shevlin, 2014; Knefel, Garvert, 

Cloitre & Lueger-Schuster, 2015; Knefel & Lueger-Schuster, 2013). Det er kun to studier 

som har undersøkt kompleks PTSD-konstruktet hos barn, og disse ga støttende evidens for 

distinksjonen mellom PTSD og kompleks PTSD i ICD-11 (Perkonigg et al., 2016; Sachser, 

Keller & Goldbeck, 2017a). Det foreligger derfor støtte for en distinksjon mellom PTSD og 

kompleks PTSD, både hos voksne og barn.  

 

1.2.1 Kategorisering av traumatiserende hendelser 
Det har tidligere blitt undersøkt mulige sammenhenger mellom hva personer har opplevd av 

traumatiserende hendelser, og ulike konsekvenser av dette. Når det gjelder utvikling av 

kompleks PTSD, er det særlig to aspekter vi anser som interessante og relevante for denne 

studien: antall traumatiserende hendelser og type traumatiserende hendelse(r) barnet har 

opplevd.  
 

Én traumatiserende hendelse versus multitraumatisering 

I litteraturen gjøres det ofte et skille mellom konsekvensene av én versus flere 

traumatiserende hendelser. Å ha opplevd flere typer traumatiserende hendelser kalles 

multitraumatisering, men har også blitt kalt akkumulerende traumehendelser (Cloitre et al., 

2009) og «poly-victimization» (Finkelhor, Ormrod & Turner, 2007b). Dette kan være særlig 

relevant for utviklingen av kompleks PTSD. Studier har vist at multitraumatisering i barndom 

spesielt predikerer større symptomkompleksitet både i barndommen og som voksen (Briere, 

Kaltman & Green, 2008; Coitre et al., 2009). Det er også ytterligere empirisk støtte for at 

barn utsatt for flere traumehendelser er i større risiko for psykopatologi enn barn utsatt for én 

traumatiserende hendelse (Finkelhor, Ormrod & Turner, 2007a; Green et al., 2000; Radford, 

Corral, Bradley & Fisher, 2013; Turner, Finkelhor & Ormrod, 2006). Adverse Childhood 

Experience-studien (ACE) til Vincent Felitti og medarbeidere (1998) viste en nærmest lineær 
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økning i risiko for blant annet hjerte/kar-sykdommer og ulike former for kreft i voksen alder, 

for hver ekstra type traumatisk belastning de ble utsatt for i barndommen. Det er derfor mye 

forskning som indikerer en forbindelse mellom antall traumatiske erfaringer og utvikling av 

symptomkompleksitet. Det er dog lite studert hvorvidt barn som tilfredsstiller kriteriene for 

kompleks PTSD, har opplevd flere typer traumatiserende hendelser sammenlignet med barn 

med PTSD.   

 

Relasjonell versus ikke-relasjonell traumatiserende hendelse  

I forskningen brukes ofte begrepet relasjonelle eller interpersonlige traumer om reaksjoner 

etter traumehendelser som forekommer i en mellommenneskelig kontekst. Flere studier har 

vist at slike hendelser gir større grad av psykologiske konsekvenser enn ikke-

mellommenneskelige hendelser (Briere et al., 2008; Cloitre et al., 2009). En metaanalyse av 

Alisic med flere (2014), viste at omtrent én av ti utviklet PTSD etter en ikke-relasjonell 

traumehendelse, mens én av fire utviklet PTSD etter en hendelse av relasjonell karakter. Det 

er flere mulige forklaringer på dette. Relasjonelle traumehendelser er oftere langvarige, og 

tiden mellom eksponering og vurdering er ofte lengre for gruppen med slike erfaringer 

(Alisic et al., 2014). Relasjonelle traumehendelser fører også oftere til mangel på sosial støtte 

(dersom overgriper er et familiemedlem), og fører til større skyldfølelse, skam og negative 

kognisjoner (Tolin & Foa, 2006). Relasjonell(e) traumeerfaring(er) kan derfor være en viktig 

prediktor for utviklingen av klassiske PTSS. Det undres da om barn med kompleks PTSD har 

opplevd flere relasjonelle traumeerfaringer, sammenlignet med PTSD.  

 

1.2.2 Utvikling av PTSD og kompleks PTSD hos barn 
Så sent som på 1980-tallet var den rådende oppfatning i fagfeltet at barn ikke utviklet noen 

psykologiske vansker etter traumatiserende hendelser. Det var først i den reviderte DSM-III 

at barns traumereaksjoner i det hele tatt ble nevnt (APA,1987). I dag er det en bred enighet 

om at barn kan utvikle posttraumatiske stressreaksjoner som har mange likhetstrekk med dem 

vi ser hos voksne. Det er etablert flere teoretiske modeller for hvordan PTSD utvikles og 

opprettholdes, hvor kognitive teorier er sterkt representert. Det er langt færre teorier knyttet 

til kompleks PTSD, men det er utbredt å forstå fenomenet i lys av utviklingspsykologi. 

 

 

 



 7 

Kognitiv forståelse av PTSD 

PTSD kan forstås fra et kognitivt perspektiv, og flere teoretiske modeller fokuserer på 

hvordan kognitive prosesser bidrar til utvikling og opprettholdelse av PTSS (f.eks. Brewin, 

Dalgleish & Joseph, 1996; Ehlers & Clark, 2000; Foa, Steketee & Rothbaum, 1989; 

Horowitz, 1975; Janoff-Bulman, 1992; Rubin, Berntsen & Bohni, 2008). En av de mest 

komplette modellene er Ehlers og Clarks (2000) kognitive modell. Modellen bygger på en 

antagelse om at PTSD utvikles fordi den traumatiske hendelsen prosesseres på en måte som 

gir en opplevelse av nåværende fare. Mennesker med PTSD har ifølge modellen en svekket 

evne til å se traumehendelsen som tidsbegrenset. De ser den heller som global og stabil, med 

en negativ effekt på fremtiden (Ehlers & Clark, 2000). Den første kognitive kjerneprosessen 

bak dette omhandler hvordan personen tolker traumehendelsen og sine symptomer i ettertid. 

Forskning på traumatiserte barn har vist at maladaptive tolkninger kan mediere grad av PTSS 

(Smith et al., 2007). Den andre kjerneprosessen omhandler forstyrrelser i selvbiografisk 

hukommelse, som innebærer manglende integrering av traumerelaterte minner. Dette er 

særlig tydelig i symptomer på påtrengende minner (Ehlers & Clark, 2000). I følge Ehlers og 

Clarks kognitive modell oppstår påtrengende traumeminner fordi de ikke er integrert med 

resten av den selvbiografiske hukommelsen. Den manglende integreringen skyldes 

maladaptive strategier, som unngåelse og undertrykking av ubehagelige tanker (Ehlers & 

Clark, 2000). En studie fant at slik undertrykking var en signifikant prediktor for PTSD hos 

barn (Aaron, Zaglul & Emery, 1999). Modellen hevder altså at det er spesifikke kognitive 

mekanismer som er involvert i minneprosesseringen av en traumatiserende hendelse, hvor 

disse kan forklare hvorfor PTSD oppstår og opprettholdes. 

 

Utviklingspsykologisk forståelse av Kompleks PTSD 

De senere årene har kunnskap fra traumepsykologi og utviklingspsykologi kommet sammen i 

et integrert perspektiv (Van der Kolk, 2005). Traumatiske erfaringer har vist å kunne gi større 

konsekvenser for barn, sammenlignet med voksne. Dette støttes av forskning som viser at 

traumatiske erfaringer i barndommen i større grad forårsaker symptomkompleksitet, 

sammenlignet med eksponering i voksenlivet (Cloitre et al. 2009). I tråd med dette har flere 

forskere hevdet at komplekse symptomer best kan forstås i et utviklingspsykologisk 

perspektiv (Herman, 2009; Shipman, Edwards, Brown, Swisher & Jennings, 2005a; Shipman, 

Zeman, Penza & Champion, 2000). Dette skyldes at komplekse symptomer lenge har blitt 

assosiert med langvarige, relasjonelle traumatiske belastninger som begynner tidlig i livet 

(Cloitre et al. 2009; Cook et al. 2005; Herman, 1992; Nordanger & Braarud, 2014). Slike 
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belastninger kalles gjerne kompleks traumatisering (Nordanger & Braarud, 2014; Van der 

Kolk, 2005). Slik traumatisering kan forstås som vold mot de samme funksjonene som et 

godt samspill er ment å fremme (Milgrom, Westley & Germmill, 2004). Barn med vonde 

erfaringer lider av at de i kombinasjon med tilstedeværelse av negative samspillserfaringer, 

blir frarøvet de gode erfaringene som er viktig for barns utvikling (Shipman, Schneider & 

Sims, 2005b; Van der Kolk, 2005). Et relevant spørsmål er da hvilke erfaringer det er særlig 

alvorlig å gå glipp av. I denne sammenheng har reguleringsstøtte vist seg å være relevant.    

 

Kompleks traumatisering har blitt forbundet med manglende reguleringsstøtte. Omsorgsgiver 

har en viktig rolle i å gi denne støtten, som handler om å hjelpe barnet å regulere tilstander og 

affekter (Nordanger & Braarud, 2014). Dette innebærer at omsorgsgiver aktivt griper inn for 

å gjenopprette en opplevelse av velvære når barnet er frustrert eller uttrykker ubehag (Siegel, 

2012). Målet er at barnet med tiden vil erverve en egen, stressregulerende 

selvreguleringsevne (Braarud & Nordanger, 2014). Svekket reguleringsstøtte, kan dermed 

true utviklingen av god selvregulering (Ford, 2009). Kompleks traumatisering innebærer ofte 

sviktende reguleringsstøtte, og er assosiert med vansker med både affekt-, biologisk- og 

atferdsregulering (Nordanger & Braarud, 2014; Van der Kolk, 2005). Svekket 

reguleringsstøtte for barn kan dermed muligens øke risikoen for utvikling av komplekse 

symptomer etter traumatiserende hendelser. For å tydeliggjøre hvordan utvikling av 

kompleks PTSD kan forstås i et utviklingsperspektiv, vil de tre selvorganiseringsvanskene 

videre gjennomgås separat. Det er viktig å påpeke at dette kan være et noe kunstig skille, 

hvor affektreguleringsvansker, negativ selvfølelse og intepersonlige vansker i realiteten kan 

være nært forbundet.  

 

Affektreguleringsvansker. Utviklingspsykologien har belyst en sammenheng mellom 

tilknytning og utviklingen av affektreguleringsvansker etter kompleks traumatisering. 

Tilknytning kan defineres som et medfødt system som påvirker og organiserer barnets atferd i 

forhold til sin omsorgsgiver, og er en prosess som skjer i det tidlige samspillet (Bowlby, 

1969). Dette samspillet anses å være en av de primære prosessene for utviklingen av 

affektregulering hos barn. Gjennom å oppleve omsorgsgiver som en trygg favn, lærer barn å 

kjenne igjen kroppslige signaler, skille mellom følelser og hva de betyr (Nordanger, Braarud, 

Albæk & Johansen, 2011). De samme artikkelforfatterne hevder at i tilfeller hvor 

omsorgsgiver ikke fungerer som en adekvat modell, vil det være vanskeligere for barnet å 

forstå og tolke sine emosjonelle erfaringer. I denne sammenheng har forskning vist at 
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desorientert tilknytningsmønster kan innvirke på utviklingen av affektreguleringsvansker i 

barndom (Shipman et al., 2005a; Shipman et al., 2000). Slik tilknytningsmønster forbindes 

nemlig ofte med manglende evne hos foreldre til å inngå i affektiv kommunikasjon med sine 

barn (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999). Slik tilknytning omhandler dermed et tap av den ellers 

konsistente og organiserende strategien for affektregulering (Main & Hesse, 1990).  

 

Sammenhengen mellom kompleks traumatisering og affektregulering kan ytterligere belyses 

av nevrobiologisk forskning. Barn utsatt for kompleks traumatisering kan ofte utvikle et 

hypersensitivisert alarmsystem, og samtidig et svakt reguleringssystem (Levine & Kline, 

2007). Forskning har vist at traumatiske erfaringer stimulerer fryktresponser og selektiv 

oppmerksomhet mot aspekt nødvendig for overlevelse, noe som fører til at hjernen blir 

strukturert rundt hypervigilans og trygghetssøking (Perry & Pollard, 1998; Streeck-Fischer & 

van der Kolk, 2000). Dette kan gi et hyperaktivert alarmsystem mot stress og farer (Perry & 

Pollard, 1998; Streeck-Fischer & Van der Kolk, 2000). Dette blir ytterligere forverret i 

situasjoner hvor personen enten er kilden til frykten, eller ikke evner å hjelpe barnet med å 

gjenopprette trygghet og affektregulering (Lieberman & van Horn, 2008; Lyons-Ruth, 2003; 

Streeck-Fischer & Van der Kolk, 2000). Den doble belastningen kan dermed resultere i både 

svekket alarm- og reguleringssystem. Dette er en mulig forklaring på hvorfor 

affektreguleringsvansker oppstår etter kompleks traumatisering.  

 

Negativ selvfølelse. Kompleks traumatisering kan også skade barnets evne til refleksjon og 

selvfølelse (Fonagy & Target, 1997). Barn har en mer begrenset erfaringsbakgrunn for hvem 

de er, noe som kan tenkes å gjøre de særlig sårbare for endring i selvfølelse etter 

traumatiserende hendelser. Slike erfaringer kan gi barnet en svekket opplevelse av å være en 

person som fortjener kjærlighet, og som er verdt å elske (Briere, 1992). Dette kan svekke 

selvfølelsen til barnet. Mange kan også etter traumatiske erfaringer ha følelser av skyld og 

skam, noe som kan komplisere utviklingen av en god selvfølelse. Noen barn kan også reagere 

på måter de ikke hadde forventet, både under og i etterkant av traumatiserende hendelser. 

Dette kan ha en sterk innvirkning på hvordan de ser seg selv (Holt & Hafstad, 2016). Å 

oppleve traumatiserende hendelser i barndommen kan dermed være en risikofaktor for 

utvikling av en negativ selvfølelse.  

 

Fords (2009) teori kan også belyse sammenhengen mellom kompleks traumatisering og 

utvikling av selvfølelse. Han skiller mellom læringshjernen og overlevelseshjernen, hvor den 
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lærende hjernen arbeider med å forme barnets personlighet gjennom et kompleks samspill 

mellom gener og erfaringer, der barnet lærer og mestrer gjennom kreativ utforskning. Denne 

utforskningen antas å være viktig for utviklingen av en stabil selvfølelse (Ford, 2009). Han 

hevder at traumatiserende hendelser fører til et oppmerksomhetsskifte mot overlevelse. Dette 

vil gjøre at barnets egentlige behov for å ha et læringsfokus blir tilsidesatt (Ford, 2009). Dette 

vil da være en risikofaktor for svekket utvikling av en positiv selvfølelse (Ford, 2009). Denne 

forbindelsen kan forstås ytterligere ut i fra nevrobiologisk forskning. Nervebanene i hjernen 

formes og utvikles gjennom stimulering, som skjer via samhandling med omgivelsene. 

Stimulerte nervebaner styrkes, mens de ikke-stimulerte, svekkes. Dette innebærer at det blir 

stadig vanskeligere for nye forbindelser å utvikle seg, og dersom barnet utsettes for 

traumatiserende hendelser vil hjernens fokus over på defensive tilstander innstilt på å fremme 

overlevelse, skape et nevralt nettverk orientert mot farer (Ford, 2009). Overlevelseshjernen 

vil da fikseres på å oppdage og lete etter fluktmuligheter fra trusler, noe som kan føre til 

endringer i stressnivå, som igjen kan føre til biologiske endringer i hjernen. Dette vil bidra til 

opprettholdelse av det Ford (2009) kaller et overlevelsesmodus, og kan dermed tenkes å 

utgjøre en risikofaktor for utvikling av en negativ selvfølelse.  

 

Interpersonlige vansker. Utvikling av sosial kompetanse kan anses som en av barnets 

viktigste utviklingsoppgaver (Holt & Hafstad, 2016). Denne kompetansen er viktig for at 

vennskap skal dannes og opprettholdes. Kompleks traumatisering kan påvirke sosiale 

interaksjoner ved at barnet kan ha vansker med å danne trygge og vedvarende relasjoner. 

Mange barn kan nemlig etter slik traumatisering være redde, forsiktige og ha vansker med å 

stole på andre mennesker (Holt & Hafstad, 2016). Dette kan fremme tilbaketrekning fra 

jevnaldrende, og gjøre det utfordrende å danne vennskap. En økt alarmberedskap som 

påvirker tolkning av omgivelsene kan også innvirke på grad av interpersonlige vansker. En 

rynke i pannen eller en bestemt kroppspositur kan noen ganger være nok til å utløse barnets 

forsvarsreaksjoner, og videre fremprovosere avvisning (Nordanger & Braarud, 2017). Disse 

vanskene kan igjen fremme ytterligere stressaktivering og vansker med affekt- og 

atferdsregulering, som kan begrense videre læring om sosiale interaksjoner.  

 

Sammenhengen mellom kompleks traumatisering og utviklingen av interpersonlige vansker 

kan også sees i et tilknytningsperspektiv, hvor utvikling av arbeidsmodeller trekkes frem. 

Bowlby (1969) hevdet at interaksjonen mellom barn og omsorgsgiver vil fremme utviklingen 

av barnets første representasjoner av seg selv, andre og selvet i relasjon til andre. Denne 
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interaksjonen gjør at barnet utvikler generaliserte mentale representasjoner, av Bowlby 

(1980) kalt «indre arbeidsmodeller». Disse modellene utvikles over tid til automatiserte, 

ubevisste forventninger til andre mennesker, samt oppfattelser av seg selv, og hvordan en 

mestrer sosiale relasjoner (Bretherton, 1992). Arbeidsmodellene bruker barnet da i møte med 

nye erfaringer, og gjør at de tidlige interaksjonene vil påvirke barnets videre relasjoner og 

generelle utvikling (Bowlby, 1969, 1973). En sikker tilknytning mellom foreldre og barn kan 

på den måten virke beskyttende, og forebygge at barn utvikler vansker etter å ha opplevd noe 

traumatisk (Broberg, 2001). Kompleks traumatisering kan gjøre at disse arbeidsmodellene 

utvikles på en måte som gjør interpersonlige samspill utfordrende. Slik traumatisering kan 

derfor tenkes å utgjøre en risikofaktor for utvikling av interpersonlige vansker.  

Utviklingspsykologien har bidratt til å øke forståelsen for kompleks PTSD, og kan belyse 

utviklingen av både affektreguleringsvansker, negativ selvfølelse og interpersonlige vansker 

etter traumatiserende hendelser. Dette fører oss over på det viktige spørsmålet hva slags 

behandling som kan hjelpe barn med slike, alvorlige vansker.  

1.3 Behandling av kompleks PTSD 
Kompleks PTSD medfører store konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet, og det 

anses svært viktig med økt kunnskap om hvordan barn med slike symptomer kan få en bedre 

hverdag og framtidsutsikt. Det er dog lite forskning på barn med kompleks PTSD. Hvis vi tar 

utgangspunkt i studier på voksne med kompleks PTSD, er det flere RCT-studier med 

behandlingformer bestående av flere komponenter (stabilisering, rehabilitering, fokus på 

traumehendelse) (Bradley & Follingstad, 2003; Chard, 2005; Cloitre et al., 2010; Cloitre, 

Koenen, Cohen, & Han, 2002; Dorrepaal et al., 2010; Ford, Steinberg, & Zhang, 2011; Steil, 

Dyer, Priebe, Kleindienst & Bohus, 2011; Zlotnick et al., 1997). I alle disse studiene kommer 

fasebasert behandling godt ut, og dette er også grunnlaget for at denne behandlingstypen 

anbefales ved traumebehandling (Cloitre et al., 2012). Fasebasert behandling er en generell 

og ikke-spesifikk beskrivelse for behandlingsformer som har til felles at de inneholder ulike 

komponenter med hver sin funksjon. Fasebasert traumebehandling, slik det er anbefalt 

(Coitre et al., 2012), involverer tre faser. Fase 1 er en stabiliseringsfase der det er viktig å 

styrke emosjonelle, sosiale og psykologiske ferdigheter. Fase 2 fokuserer på bearbeiding av 

traumeerfaringene slik at man kan få en annen, mer hensiktsmessig forståelse av 

traumehendelsen. Fase 3 involverer konsolidering av behandlingen med fokus på overgangen 

fra behandling og tilbake til hverdagen. For å tilpasse den best til kompleks PTSD foreslås 
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det å utvide behandlingslengden og tillegge komponenter som fokuserer spesifikt på 

dysregulering av affekt, negativ selvfølelse og interpersonlige vansker (Connor et al., 2015). 

Det er altså mange studier på voksne som taler for en fasebasert behandling av komplekse 

vansker, med eventuelle tilpasninger.  
 

En utfordring ved alle de nevnte studiene er dog at de ikke baserer seg på en felles definisjon 

av kompleks PTSD. Det har derfor vært en utfordring å etablere fast kunnskap om kompleks 

PTSD grunnet problemene knyttet til design og metode (Resick et al. 2012). Variasjon i 

definisjon og måleverktøy på tvers av studier, samt en manglende avklaring når det gjelder 

diskriminant validitet, gjør at tidligere forskning har vært uklar. Etter at konseptualiseringen 

av kompleks PTSD i ICD-11 ble klar (Maercker et al., 2013b), er det svært få studier som har 

sett på behandling opp mot denne definisjonen. Det er kun to studier på nåværende tidspunkt 

som har undersøkt diagnosen kompleks PTSD hos barn, hvor kun én i et klinisk utvalg 

(Sachser et al., 2017a; Perkonigg et al., 2016). Den kliniske studien baserte seg på innsamlet 

data fra åtte barne- og ungdomsklinikker i Tyskland (Sachser et al., 2017a). Dette var en 

RCT-studie, hvor 155 barn eksponert for minst én traumatiserende hendelse ble undersøkt, og 

fikk TF-CBT-behandling. Resultatene viste en signifikant bedring for både barn med PTSD 

og kompleks PTSD etter endt behandling.  

 

1.3.1 Traumefokusert kognitiv atferdsterapi  
Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en behandlingsmetode for barn i alderen 

6-18 år som har opplevd traumatiserende hendelser, og som sliter med plager i etterkant 

(Cohen, Mannarino & Deblinger, 2017). TF-CBT ble utviklet av Ester Deblinger, Judith 

Cohen og Anthony Mannarino. Metoden ble først brukt på barn utsatt for seksuelle overgrep. 

Etter hvert har den blitt tilpasset barn eksponert for andre typer traumatiserende hendelser 

som vold, vitne til vold, enkelt-katastrofer, traumatisk sorg og multitraumatisering (Cohen et 

al., 2017). 

 

TF-CBT er en korttidsintervensjon som vanligvis gjennomføres i løpet av 12-15 sesjoner. 

Modellen bygger på en rekke ulike teoretiske tilnærminger. Dette inkluderer familiesystemer, 

nevrobiologi, utviklingsteori, tilknytningsteori og prinsipper fra klientsentrert humanistisk 

behandling (Mannarino, Cohen & Deblinger, 2014). Det essensielle teoretiske fundamentet 

for TF-CBT er imidlertid kognitive atferdsprinsipper, særlig evnen til å reflektere, lage 

koblinger blant, samt endre, maladaptive traumerelaterte tanker, følelser og atferd 
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(Mannarino et al., 2014). Dette er forbundet med Ehlers og Clarks (2000) teoretiske modell. 

På bakgrunn av de kognitive atferdsprinsippene, er TF-CBT en komponentbasert, hierarkisk 

behandlingsform med gradvis eksponering. Modellen er bygget opp av ni komponenter som 

deles inn i tre faser (Jensen, Granly, Hoaas & Stormyren, 2012),  

  

Første fase omhandler stabilisering og ferdighetstrening, hvor barnet skal lære måter å ta mer 

kontroll over vanskelige tanker og følelser knyttet til traumeerfaringene (Mannarino et al., 

2014). Fasen består av de fire komponentene psykoedukasjon, avspenning/stressmestring, 

affektregulering og kognitiv mestring. Psykoedukasjon begynner tidlig i behandlingen og 

fortsetter gjennom hele behandlingsforløpet. Feiltolkninger og misoppfattelser utfordres med 

mål om å normalisere og skape en forståelse for de reaksjoner barnet måtte ha. Ydmykelse, 

sinne, skam og skyldfølelse er vanlige følelser å ha etter å ha opplevd traumatiserende 

hendelser (Hathaway, Boals & Banks, 2010; Power and Fyvie, 2013). Informasjon og 

kunnskap om dette kan redusere stigma og usikkerhet hos barnet. Komponenten avspenning 

og stressmestring går ut på å både redusere og håndtere fysiologiske forandringer som kan ha 

oppstått som en reaksjon på traumehendelsen. Barnet lærer metoder som kontrollert pusting, 

positive forestillingsbilder og mindfulness/meditasjonsaktiviteter (Kliethermes, Drewry & 

Wamser-Nanney, 2017). Dette kan være med på å gi barnet en større opplevelse av kontroll, 

og redusere unngåelsesaktivitet og uro. Affektregulering, går ut på å styrke barnets evne til å 

identifisere og uttrykke følelser på en adekvat måte. De hjelpes også til en forståelse om at 

alle følelser er relevante og kan være viktige (Kliethermes et al., 2017). Følelsene knyttes til 

konkrete situasjoner slik at barnet lærer forbindelsen mellom situasjoner, følelser, kroppslige 

reaksjoner og/eller ansiktsuttrykk (Kliethermes et al., 2017). Den siste komponenten, 

kognitiv mestring, skal hjelpe barna med å forstå forholdet mellom tanker, følelser og atferd. 

Her er fokus på hvilke uhensiktsmessige tanker som kan føre til negative følelser og atferd. 

Terapeuten hjelper barnet til å utfordre disse ved å finne alternative tanker som er mer 

realistiske og hjelpsomme. Dette kan gjøre at barnet føler seg bedre, og får en mer 

hensiktsmessig atferd (Kliethermes et al., 2017). 

  

Andre fase handler om å bearbeiding av traumeminner, og å finne mer hjelpsomme tanker om 

seg selv og andre. Dette inkluderer de to komponentene traumenarrativ og kognitiv 

prosessering (Mannarino et al., 2014). Traumenarrativet fungerer som en eksponering for 

traumerelaterte minner, følelser og tanker. I tillegg kan det bidra til å gi sammenheng i, og 

mening til hendelsen. Dette kan også bidra til å avdekke dysfunksjonelle tanker knyttet til 
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den. Barnet forteller sin traumehistorie og den skal arbeides med over flere timer. Til slutt 

skal den inneholde alle komponentene traumehendelsen bestod av (detaljer, tanker, følelser, 

osv.). Dette er med på å gjør barnet mindre sensitivt for tanker og følelser knyttet til den 

traumatiserende hendelsen (Kliethermes et al., 2017). Komponenten kognitiv prosessering tar 

for seg lite hensiktsmessige oppfatninger om traumehendelsen (ansvar, skyld, skam, magisk 

tenkning, økt følelse av fare). Barn kan for eksempel feiltolke sine egne symptomer og tenke 

at de for eksempel er i ferd med å bli gale. Når man arbeider her, skal terapeuten hjelpe 

barnet til å endre tanker som bidrar til negative affektive tilstander. Dysfunksjonelle tanker 

oppstår gjerne i barnets forsøk på å skape mening i og kontroll i forbindelse med den 

traumatiserende hendelsen (Kliethermes et al., 2017). Arbeidet gjøres ved å blant annet 

utforske antagelser, finne logiske brister og utvikle alternativer antagelser som kan fungere 

bedre for barnet (Cohen et al., 2017; March, Amaya-Jackson, Murray & Schutle, 1998). 

  

Til slutt gjennomføres tredje og siste fase, konsolideringsfasen, som går ut på å øve på 

ferdigheter som sikrer god utvikling videre med komponentene in vivo eksponering og 

sosiale ferdigheter og fremtidig sikkerhet (Mannarino et al., 2014). In vivo eksponering blir 

brukt dersom traumenarrativen ikke er tilstrekkelig til å dempe barnets fryktreaksjoner. I 

metoden går man ut av terapirommet slik at barnet direkte (in vivo) utfordres til å være i 

situasjoner eller steder det er redd for. Det er viktig at dette gjøres gradvis slik at barnet ikke 

overveldes. På denne måten kan barnet oppleve at disse situasjonene og stedene ikke er så 

skumle som de hadde forestilt seg (Kliethermes et al., 2017). Målet er at dette skal føre til 

mestring og mindre unngåelse. I komponenten sosiale ferdigheter og fremtidig sikkerhet 

lærer barnet blant annet om hvordan det kan forholde seg tryggere ved å gjenkjenne fare, 

samt lære atferd som ikke setter det i risiko for flere traumatiserende hendelser. Barnet skal 

føle seg trygg på å kunne fortelle andre voksne om ting som skjer, og barnet skal vite hvem 

det kan henvende seg til for å få hjelp. Det kan trenes på konkrete problemløsnings- og 

konfliktløsningsferdigheter, og barnet lærer seg å sette adekvate grenser dersom det er 

nødvendig. Rollespill kan brukes for å øve på disse ferdighetene (Kliethermes et al., 2017).  

 

Den niende og siste komponenten i modellen, kontinuerlig foreldrearbeid, brukes gjennom 

hele behandlingen. Det holdes egne timer for foreldrene samt fellestimer med både barn og 

foreldre. Dette er viktig fordi foreldre som overreagerer eller viser tegn på usikkerhet, kan 

gjør barnet engstelig for om foreldrene er i stand til å beskytte det (Cohen et al., 2017). 

Foreldrene lærer derfor blant annet hvordan de adekvat kan respondere på barnets reaksjoner. 
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De vil gjennom hele behandlingen, og i ettertid hjelpe barnet med å gjennomføre og 

opprettholde alt som læres i de ulike komponentene. Studier tyder på at barn får best utbytte 

av TF-CBT dersom foreldrene også deltar, men behandling uten foreldre kan også bidra til 

betydelig reduksjon i PTSS (Deblinger, Lippman, & Steer, 1996). 

  

Selv om det kun er én tidligere studie som har sett på behandling av barn og ungdom med 

kompleks PTSD (Sachser et al., 2017a), finner flere studier robuste evidens for at 

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er virksom ved klinisk signifikante 

symptomer på PTSD og komorbide symptomer (Cohen, Deblinger, Mannarino, & Steer, 

2004; Cohen, Mannarino, & Iyengar, 2011; Goldbeck, Muche, Sachser, Tutus, & Rosner, 

2016; Jensen et al., 2014; King et al., 2000; O'Callaghan, McMullen, Shannon, Rafferty, & 

Black, 2013). Et interessant og relevant spørsmål er da om disse behandlingseffektene også 

gjør seg gjeldende ved kompleks PTSD, noe som vil være i tråd med funnene til Sachser med 

medarbeidere (2017a). 

 

1.4 Studiens formål og problemstillinger  
Det overordnede formålet i denne studien var å forstå mer om kompleks PTSD hos barn og 

unge, både hva som kjennetegnet gruppen, og om TF-CBT-behandling kunne være nyttig. I 

denne forbindelse var det tre kunnskapsinteresser med tilhørende problemstillinger vi søkte å 

belyse.  

1. Hva kjennetegnet barna som ved behandlingsstart oppfylte kriteriene for en kompleks 

PTSD-diagnose sammenlignet med de som oppfylte kriteriene for PTSD? Mer 

spesifikt: Var gruppene ulike med hensyn til alder, kjønn, type traumehendelse 

(relasjonell vs. ikke-relasjonell), antall ulike traumehendelser og antall relasjonelle 

traumehendelser? Vår hypotese var at gruppen med kompleks PTSD hadde opplevd 

flere relasjonelle hendelser, samt flere ulike typer hendelser, da dette ansees som en 

risikofaktor for utvikling av komplekse symptomer (Briere et al. 2008; Cloitre et al., 

2009). Vi hadde ingen prediksjoner på kjønnsfordeling og alder.   

2. Ville det være signifikante endringer i PTSS og psykososial fungering for de med 

kompleks PTSD og de med PTSD, fra behandlingsstart til behandlingslutt? Her 

inngikk fire aspekter: 

a. Viste barn med kompleks PTSD like stor nedgang i symptomer etter TF-CBT-

behandling som de med PTSD? I tråd med Sachser og kollegaers (2017a) funn 
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predikerte vi at begge grupper ville oppleve en signifikant nedgang i 

symptomtrykk, men at barn med kompleks PTSD ville ha større grad av 

symptomtrykk både før og etter endt behandling.  

b. Ville gruppen med kompleks PTSD vise signifikant endring i 

selvorganiseringsvansker (affektreguleringsvansker, negativ selvfølelse og 

interpersonlige vansker) etter endt behandling? Studien fra 2017 (Sachser et 

al. a), viste en signifikant nedgang i selvorganiseringsvansker for de med 

kompleks PTSD. Vi predikerte et lignende resultat.  

c. Hvordan var utviklingen av PTSS fra oppstart i behandling til 

behandlingsslutt? Var det noen i de to gruppene som etter endt behandling vil 

kvalifisere til en annen posttraumatisk diagnose sammenlignet med før 

behandling? Da dette ikke er undersøkt tidligere ble det ikke gjort noen 

prediksjoner på dette. 

d. Ville det være forskjeller i grad av psykososial fungering mellom barn med 

kompleks PTSD versus PTSD, både før og etter behandling? Vår hypotese var 

at kompleks PTSD-gruppen, både før og etter behandling, opplevde 

signifikant større psykososiale vansker sammenlignet med PTSD-gruppen, 

men at det ble rapportert om færre vansker etter endt behandling for begge 

gruppene.  

3. Hva slags tilpasninger ble gjort i TF-CBT-behandlingen for de som oppfylte kravene 

for kompleks PTSD? TF-CBT er en fleksibel og fasebasert behandlingsmodell, hvor 

behandlingslengde og tidsfordelingen på de ulike komponentene i modellen er mulige 

tilpasninger. Vi hadde ikke informasjon om sistnevnte, men undersøkte antall uker i 

behandling for barna med kompleks PTSD ved behandlingsstart, sammenlignet med 

PTSD. Vår hypotese var at, grunnet større symptomtrykk, ville de med kompleks 

PTSD ha signifikant flere behandlingsuker enn de med PTSD.  



 17 

2 Metode 
2.1 Kontekst 
Hovedoppgaven baserer seg på innhentet data fra en større forskningsstudie ved Nasjonalt 

Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS). Den heter «Veier til bedre 

psykisk helse: En studie av endringsprosesser og implementering av en behandlingsmetode 

for traumatiserte barn og unge». Prosjektet gjennomføres i samarbeid med flere barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Norge, hvor deltakerne rekrutteres fra klinikkenes 

vanlige pasientgrunnlag. Data ble samlet inn ved 29 klinikker i perioden mars 2015 til 

desember 2016. Prosjektet er godkjent av regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK). Deltakelse i studien var frivillig. Foreldre og barn fra 12 år fikk et 

samtykkeskjema med opplysninger om bakgrunn, hensikt, hva deltakelsen innebærer, og 

hvordan informasjonen blir tatt hånd om. De fikk også informasjon om at de når som helst, 

uten å oppgi grunn, kunne trekke seg fra studien uten at dette ville gi konsekvenser for videre 

behandling. For barn under 12 år ble det utarbeidet et informasjonsskriv som ble lest opp for 

dem. Alle deltakerne samtykket. 

 

2.2  Utvalg 
Studien besto av 80 barn, 64 jenter (81 %) og 15 gutter (19 %) fra 6 til 18 år, med 

gjennomsnittsalder på 14.96 (SD = 2.46). Én hadde ikke oppgitt kjønn. Vi hadde opprinnelig 

98 deltakere, men ekskluderte 18 deltakere fra vårt datautvalg. Dette skyldes at 13 deltakere 

ikke nådde opp til grenseverdiskåren på sannsynlig PTSD, som er satt til en skåre på 21 eller 

mer på Child and Adolescent Trauma Screen (CATS). To deltakere hadde ved inntak ikke 

besvarte minst halvparten («half-rule»-grenseverdi) av spørsmålene på den avhengige 

variabelen CATS. Vi ekskluderte tre deltakere grunnet ikke oppgitt traumehendelse eller 

manglende svar på skjemaet Kartlegging av potensielt traumatiserende erfaringer (KATE) 

ved inntak.  

 

2.3 Prosedyre 
Barna i denne studien hadde blitt henvist til BUP av fastlege eller barnevern. De ble ved 

inntak (T1) kartlagt for traumeeksponering ved hjelp av KATE. Dersom barnet krysset av for 

traumatiske erfaringer, ble barnets grad av PTSS undersøkt med CATS. De som totalt skåret 
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over 15 fikk vurdering om TF-CBT-behandling. Terapeutene kartla PTSS på nytt midtveis 

(T2) og etter endt TF-CBT-behandling (T3). I denne oppgaven blir data fra tidspunktene T1 

og T3 benyttet.  

 

2.4 Mål 
2.4.1 Måleinstrumenter 
Kartlegging av potensielt traumatiserende erfaringer (KATE) 

KATE er et verktøy for undersøkelse av potensielt traumatiserende hendelser. Det er basert 

på definisjonen av traumatiserende hendelser i DSM-5, og består av 15 spørsmål (vedlegg 1). 

Det stilles spørsmål om ulykker, naturkatastrofer, om man har opplevd eller vært vitne til 

vold hjemme eller andre steder, medisinske prosedyrer, traumatisk tap av en annen person, 

seksuelt misbruk, og krig. Spørsmål 15, «Har du opplevd noe annet som har gjort deg redd 

eller hvor du følte deg forvirret eller hjelpeløs?», ble ekskludert fra våre analyser. Dette 

skyldes at det ikke forelå informasjon om hva dette «annet» eventuelt var av type 

traumeerfaring.  

 

Noen av deltakerne i vår studie hadde svart på en tidligere utgave av KATE. I datasettet 

plassert vi spørsmålene fra den gamle versjonen slik at de numerisk sammenfaller med 

tilsvarende spørsmål i den nye versjonen. Hos deltakere som hadde svart på både ny og 

gammel versjon, ble besvarelsen fra den nye brukt. 

 

Child and Adolescent Trauma Screen (CATS)  

CATS er et spørreskjema som undersøker traumatisk eksponering og eventuelle påfølgende 

symptomer som kan knyttes til PTSD (Sachser et al., 2017b). Skjemaet finnes både i 

selvutfyllingsversjon og foreldrevurderingsversjon. I vår studie tok vi utgangspunkt i 

selvutfyllingssversjonen, og da den delen i skjemaet som omhandler symptomer på 

traumatiserende erfaringer (vedlegg 2).  
 

CATS er basert på DSM-5-kriteriene for PTSD. Den består av 20 spørsmål, der ulike ledd 

direkte kan relateres til kriterium B (gjenopplevelse), C (unngåelse), D (negative endringer i 

kognisjon og humør) og E (hyperaktivering). Hvert ledd besvares på en firepunkts skala etter 

hvor ofte de opplever de ulike symptomene: 0= Aldri, 1= En gang i blant, 2= Halvparten av 

tiden, 3= Nesten hele tiden. CATS gir en total symptomskåre fra 0 til 60. Psykososial 
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fungering vurderes ut fra fem ja/nei-spørsmål om hvorvidt de PTSS går ut over fem 

kjerneområder ved sosial fungering; hvordan man har det sammen med andre mennesker, 

fritidsaktiviteter/ha det gøy, skole eller arbeid, hvordan man har det med andre i familien og 

livstilfredshet. Dette er dikotome variabler, hvor JA ble kodet 1, og NEI ble kodet 0. 

Maksimal sumskåre per barn var dermed fem. 
 

Indre konsistens for CATS, målt i et norsk utvalg (n=53), viste høy grad, α = .93 for 

selvutfyllingsversjonen (Sachser et al., 2017b). Vi brukte Cronbach’s (1951) alpha for å 

undersøke reliabiliteten for CATS i vårt utvalg, hvor barna som hadde besvart alle 

spørsmålene på CATS ble inkludert. Reliabiliteten for T1 (før behandling) (N=74) ble α = 

0.77, og regnes som en akseptabel verdi (DeVellis, 2012). Ved måling etter behandling 

(N=77) var α = 0.93. Dette alfanivået regnes som utmerket (DeVellis, 2012).  
 

2.4.2 Operasjonaliseringer 
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 

Etter estimater gjort av utviklerne av CATS, er anbefalt grenseverdi for sannsynlig PTSD satt 

til 21 for PTSD etter å ha opplevd minst én traumatiserende hendelse (Se https://ulmer-

onlineklinik.de/course/view.php?id=1701). Dette gir indikasjoner på klinisk sannsynlig 

PTSD. Barn med skåre over 15 på CATS fikk tilbud om TF-CBT-behandling som en del av 

NKVTS-studiet, da man ikke trenger en full diagnose for ha nytte av en slik behandling. 

Siden vi i denne studien var interessert i å studere forskjeller mellom de som har PTSD og de 

som har kompleks PTSD, forholdt vi oss derimot til tallverdiene som indikerer sannsynlig 

PTSD. Minimumsskåre på 21 på CATS ble derfor kriteriene for PTSD i vår studie. 
 

Kompleks posttraumatisk stresslidelse (kompleks PTSD) 

Kriteriene vi bruker for kompleks PTSD-gruppen er at de må kvalifisere for PTSD 

(CATS≥21), samt besvare spørsmålene assosiert med kompleks PTSD på CATS med 

halvparten av tiden (2) eller nesten hele tiden (3). Dette gjelder, etter vår operasjonalisering, 

følgende spørsmål;  

• 9. Hatt negative tanker om deg selv eller andre. Tanker om at jeg ikke kommer til å få 

et godt liv, jeg kan ikke stole på noen, eller at hele verden er utrygg.  

• 10. Skyldt på deg selv for det som skjedde. Eller skyldt på noen andre når det ikke var 

deres feil. 

• 11. Hatt mye vonde følelser (som å føle seg redd, sint, skyldig eller skamfull). 
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• 13 Ikke kjent nærhet til andre mennesker (som å føle seg alene selv om man er 

sammen med andre). 

 

Vår operasjonalisering var at spørsmål 9 og 10 omhandlet vansker med selvfølelsen, mens 

spørsmål 11 omhandlet affektreguleringsvansker. Spørsmål 13 anså vi å måle symptomer på 

interpersonlige vansker. Disse spørsmålene i CATS ble dermed operasjonalisert til å vise til 

selvorganiseringsvansker.  
 

Kategorisering av traumeeksponering 

I studien ble kategoriene relasjonell traumehendelse og ikke-relasjonell traumehendelse 

benyttet. Det ble gjort en summering av antall relasjonelle og ikke-relasjonelle 

traumehendelser (JA-svar på KATE) for hvert barn i begge gruppene (kompleks PTSD og 

PTSD). Litteraturen gir ikke et tydelig svar på hvordan relasjonelle traumer skal defineres 

eller brukes, utover at de omhandler traumehendelser av mellommenneskelig karakter. Vi har 

operasjonalisert at følgende svar på KATE omhandler slike traumeerfaringer: 

• 5. Har noen mennesker som du har vært glad i blitt hardt skadet, alvorlig syk eller 

dødd plutselig?  

• 6. Har du noen gang opplevd alvorlig mobbing eller trusler (gjelder også på internett 

og mobil)?  

• 7. Har du noen ganger blitt bortført eller kidnappet, eller har noen forsøkt å tvinge deg 

inn i en bil? 

• 8. Har du noen gang blitt slått, angrepet, overfalt, ranet, skadet eller blitt truet av noen 

utenfor familien?  

• 9. Har du noen gang sett andre utenfor familien blitt slått, slåss eller angripe 

hverandre?  

• 10. Har du noen gang sett noen i familien din bli slått, slåss eller angripe hverandre?  

• 11. Har du blitt slått, sparket, dyttet, lugget eller lignende eller truet med dette av noen 

i familien din?  

• 12. Har noen tatt bilder av dine private kroppsdeler (tiss, rumpe, pupper)?  

• 13. Har noen tatt på dine private kroppsdeler, eller har du blitt tvunget til å ta noen 

andre på deres private kroppsdeler (tiss, rumpe, pupper)? 

• 14. Har noen voldtatt deg dvs tvunget deg til anal, oral eller vaginal samleie?  
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Vi vurderte også å betegne spørsmål 3 («har du noen gang opplevd terror eller krig?») og 

spørsmål 4 («har du noen gang hatt en veldig skremmende opplevelse hos lege, tannlege eller 

på sykehus?») som relasjonelle traumehendelser. Vi endte på at spørsmål 3 vurderes som 

ikke-relasjonell fordi mange barn kan ha opplevd krig i sine omgivelser uten at de 

nødvendigvis har opplevd traumatiserende hendelser av mellommenneskelig karakter. 

Årsaken til at spørsmål 4 ble kategorisert som ikke-relasjonell, er at vi vurderte at også utslag 

(JA) på dette kunne forklares, og i mulig større grad, av aspekter ved situasjonen som ikke 

nødvendigvis omhandler det relasjonelle. Vi konkluderte med at det var sannsynlig at 

vedkommende i så fall kan ha opplevd situasjonen som skremmende uten at den begrunnes 

av en opplevd traumatiserende hendelse med mellommenneskelig fokus.  
 

Vi undersøkte også grad av multitraumatisering, det vil si om de hadde opplevd flere ulike 

typer traumehendelser, både relasjonelle og ikke-relasjonelle, i begge gruppene (PTSD og 

kompleks PTSD). Antall JA-besvarelser på KATE ble summert. Dette ble gjort for å se om 

det på gruppenivå var en forskjell i antall opplevde traumehendelser.  
 

2.5 Statistiske analyser 
Alle analyser er gjort i IBM SPSS, versjon 24. 
 
2.5.1 Uteliggere og normalfordeling 
Vi undersøkte for eventuelle uteliggere ved bruk av «The outlier labeling rule» introdusert av 

Hoaglin, Iglewicz og Tukey i 1986. Ved bruk av den anbefalte g-verdien på 2.20, ble øvre og 

nedre grense 0 og 72.8 (Hoaglin et al., 1986). Verdier utover dette tilsier uteliggerverdi. Hele 

skalaen på CATS (0-60) var innenfor grenseverdien, og det var derfor ingen uteliggere i vårt 

datamateriale. 
 

Vi så på normalfordeling i vårt datasett ved å vurdere skjevhet (skewness) og kurtose. Dette 

gjorde vi for variabelen gjennomsnittlig totalskåre på CATS ved inntak. Skjevhet ble målt til 

0.21 (SE = 0.16) og kurtose på -1.00 (SE = 0.19).  En skjevhets- og kurtoseverdi på mellom -

2 og 2 regnes som akseptabelt for normalfordeling (Fidell & Tabachnick, 2001; George & 

Mallery, 2010). Det anbefales ikke å bruke Kolomorogoc-Smirnov test for å vurdere 

normalfordelingen da denne har en tilbøyelighet til å vurdere store utvalg som ikke-

normalfordelte, og små (n < 30) som normalfordelte (Field, 2013). Basert på «Central Limit 

Theorem» er utvalget som er brukt i våre analyser så stort at en korreksjon av fordelingen 
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ikke regnes som nødvendig (Field, 2013). Vi brukte derfor parametriske tester for å analysere 

data. 
 

2.5.2 Deskriptive analyser  
For å se på om det var noen forskjeller eller likheter som kjennetegnet de to gruppene (PTSD 

og kompleks PTSD) gjennomførte vi flere t-tester. Vi brukte t-test for uavhengig utvalg 

(independent sample t-test) for å undersøke om gjennomsnittet i PTSD-gruppen var 

forskjellig fra gjennomsnittet i kompleks PTSD-gruppen når det kom til alder og antall 

traumariske erfaringer. For å se på forskjell i fordelingen av kjønn mellom gruppene brukte vi 

Fisher´s exact test, da dette kan være et bra alternativ på mindre utvalg (Field, 2013). Type 

traumehendelse (relasjonell versus ikke-relasjonell) ble undersøkt ved å se på besvarelsen på 

KATE. Dersom deltakeren hadde opplevd minst én relasjonell traumehendelse ble de plassert 

i den relasjonelle gruppen. Antall i hver gruppe ble så summert sammen. T-test for 

uavhengige utvalg ble også brukt for å undersøke hvorvidt det var en signifikant forskjell i 

antall relasjonelle traumehendelser mellom de to gruppene.  
 
For å se på endring i symptomtrykk fra før til etter behandling (symptomnivå T1 og T3), for 

PTSD-gruppen og kompleks PTSD-gruppen, gjorde vi en variansanalyse med to grupper og 

repeterte målinger (mixed model ANOVA). For å se på effekt av tid (PTSS før/etter 

behandling) ble gjennomsnittsskåre på CATS en innengruppefaktor. For å se på effekten av 

gruppe (PTSD/kompleks PTSD) ble dette satt som en mellomgruppefaktor. Vi ville også se 

på interaksjonseffekten for å undersøke om det var signifikante forskjeller i 

symptomtrykkendring fra før til etter behandling for de to gruppene. For å undersøke 

hvorvidt vi kunne finne en nedgang i symptomene knyttet til diagnosen kompleks PTSD 

(selvorganiseringsvansker), utførte vi en t-test for avhengig utvalg (paired sample t-test) for å 

finne ut om det var en signifikant forskjell mellom skåre på T1 (før behandling) og T3 (etter 

behandling). Dette gjorde vi for hvert av de fire spørsmålene knyttet til dette aspektet i 

CATS. Det omhandlet spørsmål 9, 10, 11 og 13.  

 

For å undersøke bevegelse i diagnosefordeling mellom gruppene kompleks PTSD og PTSD, 

brukte vi de samme kriteriene for begge diagnosene både før og etter behandling. Vi tok 

utgangspunkt i diagnose ved T3, og sammenlignet denne med diagnosen de kvalifiserte for 

ved T1. Dette ble gjort for hvert barn.   



 23 

For å se på endring over tid i psykososiale vansker mellom de to gruppene gjorde vi en 

variansanalyse med repeterte målinger. Her ble tid (før/etter behandling) brukt som en 

innengruppefaktor målt i totalskåre på funksjonsspørsmålene på CATS. Gruppe 

(PTSD/kompleks PTSD) ble satt som mellomgruppefaktor. Vi ville se på hovedeffekten av 

tid og gruppe, og om det var en interaksjon mellom disse. Det vil si at vi ønsket å se om det 

skjedde en signifikant endring i psykososiale vansker fra før til etter behandling, og om dette 

skjedde i bare én eller begge gruppene. På samme måte som ved undersøkelse av 

symptombedring, vil en interaksjonseffekt, vise hvorvidt én av gruppene endret seg 

signifikant mer enn den andre. 

 

Vi brukte en t-test for uavhengig utvalg for å se om det var en signifikant forskjell i 

gjennomsnittlig behandlingslengde mellom de to gruppene. Dette ble angitt i antall uker i 

behandling. 

 

2.5.3 Missing 
Det var generelt lite missing i datamaterialet vårt. Alder var ikke oppgitt for to deltakere, én i 

hver gruppe. For seks av deltakerne var det manglende opplysninger om behandlingstiden, 

hvorav én i gruppen for kompleks PTSD. Det var ikke oppgitt kjønn på én deltaker i sistnevnt 

gruppe. Når det gjaldt KATE-besvarelser, var det fra 0 til tre personer som ikke hadde svart 

på hver av de første 14 spørsmålene. Seks personer hadde ikke svart på spørsmål 15. Det var 

også noen få deltakere som hadde svart PASS på noen spørsmål: null til to personer på de 

første 14 spørsmålene, fire på det siste spørsmålet (15). Det var mellom 1.3 % og 3.8 % 

missing i de ulike CATS-spørsmålene ved inntak (T1). Det var kun én av deltakerne som 

ikke kunne avkreftes som potensiell kandidat for kompleks PTSD-gruppen, fordi de 

resterende spørsmålene som omhandlet komplekse symptomer ble besvart over terskelnivå (2 

eller 3). De resterende deltakerne ville tilhørt PTSD-gruppen uavhengig av dette. «Half rule» 

ble brukt, slik at dersom halvparten eller flere av items på CATS var besvart, fikk de en 

gjennomsnittlig totalskåre (gjennomsnittlig skåre av besvarte spørsmål i CATS, ble 

multiplisert med antall spørsmål (20)). Ingen deltakere ble ekskludert på bakgrunn av dette. 

Det ble ikke gjort noe flere tiltak for å håndtere missing i materialet, da det ble vurdert til å 

være på et akseptabelt nivå.  
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Når det gjelder CATS funksjon ved inntak (T1), var missingraten på 7.5 % til 13.8 %. Fire 

deltakere hadde ikke besvart noen av disse spørsmålene. Missingraten på 

funksjonsspørsmålene ved avsluttet behandling (T3) var mellom 21.3 % og 27.5 %.  
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3 Resultater 
3.1 Karakteristika ved kompleks PTSD-gruppen 
En t-test for uavhengig utvalg, som sammenliknet alder hos kompleks PTSD-gruppen 

(KPTSD) og PTSD-gruppen, viste i vårt utvalg at kompleks PTSD-gruppen var signifikant 

eldre (tabell 1). Fisher’s exact-test viste ingen signifikant forskjell (p > .05) i kjønnsfordeling 

mellom gruppene. Det var 81 % jenter som tilfredsstilte til PTSD eller kompleks PTSD-

diagnose før behandling. T-testene viste ingen signifikant forskjell i antall opplevde 

traumatiserende hendelser for kompleks PTSD-gruppen sammenlignet med PTSD-gruppen 

(tabell 1). Når det gjaldt type traumehendelse, var relasjonelle traumeerfaringer sterkt 

representert i vårt utvalg (tabell 1). Bare to deltakere hadde opplevd kun ikke-relasjonelle 

traumehendelser. Grunnet den store forskjellen mellom antall relasjonelle og ikke-

relasjonelle traumeerfaringer, ble det ikke gjort noen statistiske analyser på forskjeller i type 

traumehendelse for kompleks PTSD-gruppen versus PTSD-gruppen. Når det gjaldt antall 

relasjonelle traumeerfaringer, viste en t-test for uavhengige utvalg ingen signifikant forskjell 

mellom gruppene (tabell 1).  
 

Tabell 2 viser en oversikt over hvor mange barn totalt, og i PTSD- og kompleks PTSD-

gruppen, som har besvart de ulike spørsmålene i KATE med JA. Den viser altså hvor mange 

barn som har rapportert om de ulike traumatiserende hendelsene.  
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Tabell 1.  

Beskrivelse av hele utvalget med gjennomsnitt og standardavvik. Gruppesammenligninger (KPTSD versus PTSD) med Students t-test og Fisher´s exact test.  

 
PTSD, posttraumatisk stresslidelse; KPTSD, kompleks posttraumatisk stresslidelse

 Total  
N=80 

PTSD  
n=60 

KPTSD  
n=20 

t p df Fisher’s exact test 

Aldersgjennomsnitt (SD), år 14.96 (2.46) 
  

14.64 (2.57) 
  

15.97 (1.81) 
  

-2.10  
 

p = .039 76  

Kjønn, n (%)            p = .50 

Gutter 15 (19.00) 13 (21.70) 2 (10.50)     

Jenter 64 (81.00) 47 (78.30) 17 (89.50)     

Antall traumatiserende hendelser, M (SD) 4.48 (2.26) 4.23 (2.18) 5.20 (2.38) -1.68 
 

p = .097 78  

Type traume, n (%) 
 

       

 Minst én relasjonell 78 (97.50) 58 (96.70) 20 (100.00)     

                     Ingen relasjonelle 2 (2.50) 2 (3.30) 0 (0.00)     

Antall relasjonelle traumehendelser, M 
(SD) 

3.35 (1.96) 3.12 (1.88) 4.05 (2.09) -1.87 p = .065 78  
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Tabell 2 

Oversikt over antall JA-svar på KATE (%), totalt, og for gruppen med PTSD og kompleks PTSD (KPTSD) 

 Total N=80  PTSD n=60 KPTSD n=20 
 

1. Har du noen gang opplevd en alvorlig 
ulykke?  

 
15 (18.8) 

 
12 (20.0) 
 

 
3 (15.0) 
 

 
2. Har du noen gang opplevd en 
naturkatastrofe? 

 
4 (5.0) 
 

 
3 (5.0) 
 

 
1 (5.0) 
 

 
3. Har du noen gang opplevd terror eller krig?  

 
3 (3.8) 
 

 
3 (5.0) 
 

 
0 

 
4. Har du noen gang hatt veldig skremmende 
opplevelser hos lege, tannlege eller på 
sykehus?  

 
 
29 (36.3) 
 

 
 
19 (31.7) 
 

 
 
10 (50.0) 
 

 
5. Har noen mennesker som du har vært glad i 
blitt hardt skadet, alvorlig syk eller dødd 
plutselig?  

 
47 (58.8) 
 

 
33 (55.0) 
 

 
14 (70.0) 
 

 
6. Har du noen gang opplevd alvorlig mobbing 
eller trusler? 

 
47 (58.8) 

 
33 (55.0) 

 
14 (70.0) 

 
7. Har du noen ganger blitt bortført eller 
kidnappet, eller har noen forsøkt å tvinge deg 
inn i en bil?  

 
9 (11.3) 
 

 
5 (8.3) 
 

 
4 (20.0) 
 

 
8. Har du noen gang blitt slått, angrepet, 
overfalt, ranet, skadet eller blitt truet av noen 
utenfor familien?  

 
23 (28.7) 
 

 
15 (25.0) 
 

 
8 (40.0) 
 

 
9. Har du noen gang sett andre utenfor familien 
blitt slått, slåss eller angripe hverandre?  

 
28 (35.0) 
 

 
21 (35.0) 
 

 
7 (35.0) 
 

 
10. Har du noen gang sett noen i familien din 
bli slått, slåss eller angripe hverandre?  

 
26 (32.5) 
 

 
19 (31.7) 
 

 
7 (35.0) 
 

 
11. Har du blitt slått, sparket, dyttet, lugget 
eller lignende eller truet med dette av noen i 
familien din?  

 
24 (30.0) 
 

 
17 (28.3) 
 

 
7 (35.0) 
 

 
12. Har noen tatt bilder av dine private 
kroppsdeler? 

 
10 (12.5) 

 
7 (11.7) 

 
3 (15.0) 
 

 
13. Har noen tatt på dine private kroppsdeler, 
eller har du blitt tvunget til å ta noen andre på 
deres private kroppsdeler? 

 
32 (40.0) 
 

 
22 (36.7) 
 
 

 
10 (50.0) 
 

 
14. Har noen voldtatt deg dvs. tvunget deg til 
anal, oral eller vaginal samleie?  

 
22 (27.5) 

 
15 (25.0) 

 
7 (35.0) 

 
15. Har du opplevd noe annet som har gjort 
deg redd eller hvor du følte deg forvirret eller 
hjelpeløs?  

 
 
31 (38.8) 
 

 
 
23 (38.3) 
 

 
 
8 (40.0) 
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3.2 Behandlingsutfall etter TF-CBT 
3.2.1 Endring i symptomtrykk  
Det var totalt 80 barn som mottok behandling i vår studie. Av disse kvalifiserte 60 barn til 

PTSD ved å skåre over grenseverdi (21) på CATS, og 20 barn til kompleks PTSD (> 21 på 

CATS, samt besvarte spørsmålene som omhandler selvorganiseringsvansker med 2 eller 3). 

Vi sammenlignet behandlingsutfallet mellom disse to gruppene ved å se på PTSS målt med 

gjennomsnittlig totalskåre på CATS ved behandlingsstart og etter endt behandling. Figur 1 er 

en grafisk fremstilling av skårene for begge grupper før og etter behandling. 
 

En variansanalyse med to grupper og repeterte målinger (mixed model ANOVA) viste en 

hovedeffekt av tid, (før vs. etter behandling), F(1,78) = 155.34, p < .001. ηp
2= .66. Det var en 

signifikant bedring, med mindre PTSS etter endt behandling for begge grupper. 

Effektstørrelsen før og etter behandling var stor for begge grupper. Variansanalysen viste 

også en hovedeffekt av gruppe, der de med kompleks PTSD hadde høyere nivå av symptomer 

både før og etter behandling F(1,78) = 19.93, p < .001 . ηp
2= .20. Det var ingen signifikant 

interaksjon mellom gruppe (PTSD/kompleks PTSD) og tid (før/etter behandling), F(1,78) = 

2.13, p = .15. ηp
2= .03. Dette viser at bedring over tid ikke var forskjellig for de to gruppene. 

Vi gjorde derfor ingen «post hoc»-sammenligninger på symptomendring. 
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Figur 1 

Gjennomsnittlig totalskåre og standardavvik (SD) på CATS for gruppene kompleks PTSD (KPTSD) og PTSD 

før og etter behandling 

 

3.2.2 Endring i kompleks PTSD-symptomer  
Da vi sammenliknet skårene før og etter behandling for barna i kompleks PTSD-gruppen, 

viste t-testene en signifikant bedring i alle tre domene under selvorganiseringsvansker (tabell 

3). Effektstørrelsene var stor når det gjaldt problemer med selvfølelsen, affektregulering og 

interpersonlige vansker.  

 
Tabell 3 

Gjennomsnitt (M) og standardavvik (SD) for selvorganiseringsvansker før og etter behandling for kompleks 

PTSD-gruppen (n=20) 

 n Før behandling 
M (SD) 

Etter behandling 
M (SD) 
 

t (df) p d 

Selvfølelse 1 
(Spørsmål 9) 

20 2.85 (0.37) 1.50 (1.24) 4.48 (19) < .001 1.48 

Selvfølelse 2 
(spørsmål 10) 

20 2.80 (0.41) 0.95 (1.04) 7.35 (19) < .001 2.34 

Affektregulering 
(spørsmål 11) 

20 2.80 (0.41) 1.25 (1.20) 5.88 (19) < .001 1.73 

Interpersonlig 
(spørsmål 13) 

20 2.65 (0.49) 1.25 (1.25) 4.92 (19) < .001 1.47 
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3.2.3 Endring i diagnose før og etter behandling  
Basert på en opptelling lagde vi et flytdiagram med en oversikt over hvilke diagnoser barna 

oppfylte etter endt behandling, sammenlignet med ved oppstart (Figur 2). Den viste at de 

fleste barna som tilfredsstilte til PTSD-diagnose ved oppstart, havnet under terskel etter endt 

behandling. To av barna i denne gruppen ville dog kvalifisert for en kompleks PTSD-

diagnose etter behandlingsslutt, gitt våre kriterier. 10 barn kvalifiserte for PTSD både før og 

etter behandling. For kompleks PTSD-gruppen, havnet rundt halvparten (11) under terskel for 

diagnose etter endt behandling, mens seks barn kvalifiserte for PTSD ved behandlingsslutt. 

Tre barn tilfredsstilte kriteriene for kompleks PTSD, både før og etter behandling.  

 

PTSD KPTSD 
60 20 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 2 

Flytdiagram som viser diagnoseendring for gruppene PTSD og kompleks PTSD (KPTSD) fra før til etter 

behandling. Oppgitt i antall barn.  

 

3.2.4 Psykososiale vansker 
Vi sammenliknet behandlingsutfallet mellom gruppene PTSD og kompleks PTSD ved å se på 

totalskåre fra de psykososiale spørsmålene på CATS. Figur 3 viser en grafisk fremstilling av 

resultatene. Grunnet missing ved T1 eller T3 ble denne analysen gjort med kun 46 deltakere: 

33 i PTSD-gruppen og 13 i kompleks PTSD-gruppen. 
 

En variansanalyse med to grupper og repeterte målinger (mixed model ANOVA) viste en 

hovedeffekt av tid, (før/etter behandling), F(1,44) = 26.93, p = < .001. ηp
2= .38. Det var en 

signifikant bedring, med mindre psykososiale vansker etter endt behandling for begge 

grupper. Effektstørrelsen før og etter behandling var stor. Variansanalysen viste også en 

hovedeffekt av gruppe, der de med kompleks PTSD hadde høyere nivå av psykososiale 

KPTSD PTSD Under terskel 
5 16 59 

2 10 48 3 6 11
11
1 
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vansker både før og etter behandling F(1,44) = 11.95, p = .001.  ηp
2= .21. Det var ingen 

signifikant interaksjon mellom gruppe (PTSD/kompleks PTSD) og tid (før/etter behandling), 

F(1,44) = 1.35, p = .25. ηp
2= .03. Dette viser at bedring over tid ikke var forskjellig for de to 

gruppene. Vi gjorde derfor ingen «post hoc»-sammenligninger på psykososiale vansker. 
 

 

 
Figur 3 

Gjennomsnittlig totalskåre og standardavvik (SD) på psykososiale vansker (CATS) for begge grupper før og 

etter behandling 

 

3.3 Tilpasninger ved TF-CBT  
3.3.1 Behandlingslengde 
T-testene viste en signifikant forskjell mellom gruppene i antall behandlingsuker t(72) = 2.60, 

p = .01. Gruppen med PTSD hadde i gjennomsnitt 30.79 uker i behandling (SD=13.69), mens 

gruppen med kompleks PTSD i gjennomsnitt hadde 37.56 uker i behandling (SD=15.30).  
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4 Diskusjon  
Hovedmålet med denne studien var å utvide kunnskapen om kompleks PTSD hos barn. Vi 

har sett på hva som kjennetegnet barn som utvikler kompleks PTSD, og om TF-CBT, som er 

mye brukt i behandling av barn med PTSD, også kunne være en virksom behandlingsmetode 

ved kompleks PTSD. Oppsummert viste resultatene at kompleks PTSD-gruppen var 

signifikant eldre enn PTSD-gruppen. Analysene viste ingen signifikante forskjeller i 

kjønnsfordeling eller antall traumatiserende hendelser. Relasjonelle traumeerfaringer var 

sterkt representert i begge grupper, men vi fant ingen signifikant forskjell mellom gruppene 

på dette aspektet. Resultatene viste en signifikant nedgang i PTSS for begge grupper etter 

endt behandling. Som forventet, opplevde kompleks-PTSD gruppen et betydelig større 

symptomtrykk både før og etter endt behandling. Bedring over tid var ikke signifikant 

forskjellig for de to gruppene. For kompleks PTSD-gruppen ble det også funnet en 

signifikant bedring i alle de tre domene som omhandler selvorganiseringsvansker etter endt 

behandling. Resultatene viste at flertallet hadde endret seg til under terskel for diagnose etter 

behandlingsslutt. Analysene viste også at barna med kompleks PTSD opplevde større 

psykososiale vansker både før og etter behandling. Begge gruppene viste likevel signifikant 

bedring i grad av psykososiale vansker etter endt behandling sammenlignet med ved 

behandlingsstart. Det siste vi undersøkte var gjennomsnittlig behandlingslengde for begge 

gruppene, hvor resultatene viste at kompleks PTSD-gruppen var signifikant flere uker i 

behandling. Hvordan kan disse resultatene forstås?  

 

4.1 Karakteristika ved kompleks PTSD-gruppen 
4.1.1 Kjønn 
I studien var det en overrepresentasjon av jenter, både i gruppen som kvalifiserte for PTSD 

og kompleks PTSD. Dette støttes av tidligere forskning på PTSD, som indikerer at å være 

jente er en risikofaktor for utviklingen av diagnosen (Alisic et al. 2014). Litteraturen har vist 

at en mulig forklaring på dette er at kjønn kan være en relevant variabel for hvilke hendelser 

barnet blir utsatt for, og grad av symptomer (Perkonigg, Kessler, Storz & Wittchen, 2000; 

Ackerman, Newton, McPherson, Jones & Dykman, 1998). En forklaring er derfor at jenter er 

mer utsatt for relasjonelle traumehendelser, som er forbundet med økt risiko for utvikling av 

PTSS (Olff, Langeland, & Gersons, 2007). Forskning indikerer dog at dette ikke kan forklare 

kjønnsforskjellen fullt ut (Tolin & Foa, 2006).  
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En annen mulig forklaring på at det er en overrepresentasjon av jenter i begge grupper er at, 

uavhengig av type traumeerfaring, blir gutters symptomer sjeldnere vurdert som en 

konsekvens av traumeerfaringer. Mange gutter blir i så fall ikke diagnostisert med PTSD. 

Forskning har vist at individer med PTSD ofte har høye nivåer av komorbide symptomer, 

som depresjon, angst, rusmisbruk, eller aggressiv atferd (Keane & Kaloupek, 1997). Det er 

derfor uttalt bekymring rundt om barn med komplekse symptomer ikke blir diagnostisert med 

PTSD fordi symptomene ikke sees som en konsekvens av traumatiserende erfaringer, men 

sees som andre lidelser (Van der Kolk et al., 2009). Ulike diagnoser innebærer ulik etiologisk 

forståelse, noe som gjør at feildiagnostisering vil øke faren for at oppmerksomheten ledes 

vekk fra traumatiserende belastninger i barnets livssituasjon (Nordanger et al., 2011). Ulik 

etiologisk forståelse indikerer derfor ofte ulik behandlingstenkning. Hos ungdom kan 

rusbruk, risikoatferd (usikker sex og kjøring) og aggressiv atferd være uttrykk for 

emosjonelle og interpersonlige vansker (Cook et al., 2005). Det kan derfor tenkes at særlig en 

andel gutter er blitt feildiagnostisert, med for eksempel en trasslidelse eller 

atferdsforstyrrelse. Dette er i så fall svært uheldig for barnet, hvor vanskene han eller hun 

opplever ikke settes i den konteksten de hører hjemme. Barnet kan dermed motta en annen 

behandling enn traumefokusert terapi, som TF-CBT. Dette vil i så fall være en forklaring på 

den lave andelen gutter som mottok TF-CBT-behandling i de respektive BUPene. Den 

kommende kompleks PTSD-diagnosen kan forhåpentligvis redusere andelen som blir 

feildiagnostisert. Dette kan gjøre at fremtidige studier potensielt innehar flere gutter.  

 

4.1.2 Alder 
Lite forskning på kompleks PTSD gjør at det er utfordrende å forstå den signifikant høyere 

gjennomsnittsalderen i kompleks PTSD-gruppen. En mulig forklaring kan være at 

selvorganiseringsvansker først utvikles i senere alder. En årsak kan være at kriteriene som 

kjennetegner kompleks PTSD krever en viss kognitiv kapasitet som yngre barn ikke har, og 

dermed ikke erverver de samme komplekse symptomene. En annen forklaring relatert til 

dette, er at det handler om et rapporteringsproblem, hvor det kreves en viss kognitiv kapasitet 

for å kunne reflektere rundt sine problemer. Yngre barn kan i så fall være mer utsatt for å 

oppleve vansker med å rapportere om egne opplevelser og utfordringer. Dette vil da utgjøre 

en risikofaktor for å ikke oppfylle kriteriene for en kompleks PTSD-diagnose. En tredje 

forklaring på vårt funn kan være at det å bli utsatt for traumatiserende hendelser i midten av 

ungdomsårene (15-16 år) er en risikofaktor. Ungdomsalderen er en viktig periode for 



 34 

utviklingen av identitet, relasjoner til andre og selvstendighet (Goldbeck & Jensen, 2017). 

Dette kan, ifølge de samme artikkelforfatterne, hemmes av å oppleve en traumatiserende 

hendelse. Det kan da tenkes at en hemmet utvikling av disse utviklingsdomene er assosiert 

med selvorganiseringsvansker. Dette vil i så fall kunne forklare det signifikant høyere 

aldersgjennomsnittet for barn med kompleks PTSD, sammenlignet med PTSD. En fjerde 

forklaring kan være at denne gruppen er eldre fordi eldre barn har hatt mer tid til å oppleve 

flere, og mer langvarige traumatiserende hendelser, noe som er en risikofaktor for 

symptomkompleksitet (Cloitre et al. 2009; Briere et al., 2008). Ungdommer har også en 

tendens til større risikoatferd, noe som øker sjansen for å oppleve en traumatiserende 

hendelse (Forgey & Bursch 2013). En femte og siste mulig forklaring, kan være at utvikling 

av komplekse symptomer tar lengre tid etter en traumatiserende hendelse enn utvikling av 

klassiske PTSS. Vi har ikke informasjon om når barna sist opplevde en traumatiserende 

hendelse, eller hvor langvarig traumeeksponeringen var. Vi kan derfor ikke undersøke denne 

mulige forklaringen ytterligere. Dette er potensielle forklaringer som trenger ytterligere 

forskning for å belyses.   

 

Vi har dessverre ikke informasjon om barnets alder da de(n) traumatiske hendelsen(e) fant 

sted, kun alderen ved behandlingsoppstart. Det er derfor uvisst hvorvidt denne 

aldersforskjellen mellom gruppene også gjør seg gjeldende hvis man tar utgangspunkt i 

barnets alder da de traumatiserende hendelsene skjedde. Ut i fra et utviklingspsykologisk 

perspektiv, tenkes det at ung alder er en sårbarhetsfaktor for utvikling av kompleks PTSD, 

noe som står i kontrast til våre funn. Et interessant aspekt ville derfor vært å undersøke om 

man kunne finne samme resultat hvis man tok utgangspunkt i barnas alder da 

traumeeksponeringen foregikk. I den forbindelse kunne man også sett på om 

traumeeksponering på spesifikke tidspunkt i utviklingsforløpet, kunne forklart hvorfor noen 

barn utvikling kompleks PTSD.  

 

4.1.3 Antall og type traumatiserende hendelse  
Tidligere studier har vist at gjentatte traumatiserende hendelser er en risikofaktor for 

kompleks PTSD (Cloitre et al., 2009; Sachser et al., 2017a). I vår studie hadde vi ikke 

informasjon om hvorvidt samme traumehendelse hadde skjedd flere ganger, men vi 

undersøkte om barnet hadde opplevd flere forskjellige traumatiserende hendelser 

(multitraumatisering). Selv om det ikke var en signifikant forskjell i grad av 
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multitraumatisering mellom de to gruppene, var dette høyt for begge grupper. Dette er 

interessant informasjon da det kan indikere at barn som opplever én traumatiserende hendelse 

er i risiko for å oppleve flere. Dette er noe som har vist seg i tidligere litteratur (Kessler, 

2000, Anda et al., 2006). 

 

Når det kommer til distinksjonen mellom relasjonell- og ikke-relasjonell traumehendelse, var 

det et begrenset antall barn i vårt utvalg som hadde traumatiske erfaringer av ikke-relasjonell 

karakter. De fleste av disse hadde også relasjonelle, traumatiske erfaringer. Dette er i tråd 

med forskning som viste at 80 % av traumeutsatte barn hadde opplevd både relasjonelle og 

ikke-relasjonelle traumatiserende hendelser (Chu, DePrince & Weinzierl, 2008). Bare et fåtall 

i vårt utvalg hadde kun erfart en ikke-relasjonell traumehendelse. Siden så mange av barna i 

begge grupper hadde erfart minst én relasjonell traumehendelse, ble det lite nyttig å gjøre en 

videre, meningsfull undersøkelse av potensielle gruppeforskjeller. Dette resultatet kan likevel 

brukes til å understøtte at relasjonelle, traumatiserende hendelser gir en større risiko for 

utvikling av PTSS. Dette er i tråd med metaanalysen til Alisic med flere (2014) hvor type 

traumehendelse (relasjonell versus ikke-relasjonell) var den største moderatoren for utvikling 

av PTSS. 

 

I vårt utvalg så det ut til at barna i kompleks PTSD-gruppen hadde opplevd flere relasjonelle 

traumehendelser enn dem i PTSD-gruppen. Det var ikke en signifikant forskjell, men så nær 

at den kan indikere en tendens mot en signifikant forskjell på .05-nivå. Det kan være at et 

større utvalg ville gitt en signifikant forskjell. Dette vil i så fall være i tråd med tidligere 

forskning som viser antall relasjonelle traumehendelser som risikofaktor for økende 

symptomkompleksitet (Briere et al., 2008; Cloitre et al., 2009). Det stemmer overens med 

utsagn som hevder at symptomene som er spesielt assosiert med kompleks PTSD utvikles 

etter relasjonelle traumehendelser (Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday & Spinazzola, 

2005). I så fall kan antall opplevde relasjonelle traumehendelser være en mulig forklaring på 

hvorfor noen av barna hadde symptomer på kompleks PTSD. I vår studie hadde alle barna 

med kompleks PTSD minst én relasjonell traumeerfaring. Dette støtter en 

utviklingspsykologisk forståelse av at slike erfaringer er nært forbundet med kompleks 

vansker.  
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4.2 Behandlingsutfall etter TF-CBT 
4.2.1 Endring i symptomtrykk   
Vår studie var et av de første som så på behandling av barn med kompleks PTSD med TF-

CBT. Som forventet viste resultatene at både barn med PTSD og kompleks PTSD opplevde 

redusert symptomtrykk etter endt behandling. Da vi ikke fant en signifikant forskjell i grad av 

bedring mellom gruppene, kan dette indikere at TF-CBT også er en god behandlingsform for 

barn med kompleks PTSD. Dette er i tråd med resultatene til Sachser, Keller og Goldbeck 

(2017a), og er motstridende med påstander om at komplekse saker ikke kan behandles med 

korttidsterapi (Van der Kolk et al., 2009). Disse funnene kan tyde på at TF-CBT reduserer 

grad av PTSS, uavhengig av eventuelle selvorganiseringsvansker. I tråd med Ehlers og 

Clarks modell (2000), kan dette forklares av at TF-CBT har bidratt til en kognitiv 

restrukturering. Dette kan innebære at barnet ikke lengre hadde en opplevelse av nåværende 

fare, noe som ifølge modellen er årsaken til utviklingen av PTSD. Dersom barnet heller så de 

traumatiserende hendelsene som noe tidsavgrenset, vil det redusere grad av unngåelse og 

kroppslig aktivering, som er symptomer assosiert med PTSD.  

 

Mer inngående er maladaptive tolkninger, ifølge den kognitive modellen (Ehlers og Clark, 

2000), en av kjerneprosessene i opprettholdelse av PTSD. Mange barn kan føle på skyld og 

skam, og kanskje et ansvar for det som har skjedd. En viktig del av første fase i TF-CBT 

handler om å endre misoppfattelser, noe som kan gjøre at ansvaret for de traumatiserende 

hendelsene plasseres der det hører hjemme. Dette kan gjøre at barnet tolker de(n) 

traumatiserende hendelsen(e) og sine symptomer på en mer hensiktsmessig og hjelpsom 

måte. En slik endring vil i så fall kunne være medvirkende til reduksjon i grad av PTSS. Den 

andre kjerneprosessen i Ehlers og Clarks modell (2000) dreier seg om forstyrrelser i 

selvbiografisk hukommelse, hvor dette sees i sammenheng med manglende integrering av 

traumeminner. I TF-CBT arbeides det aktivt med denne integreringen, blant annet gjennom 

eksponering i komponentene traumenarrativ og «in vivo»-eksponering. Påtrengende minner 

sees på som en konsekvens av denne integreringssvikten, og en studie har vist at grad av 

påtrengende minner var den beste prediktoren for symptomtrykk (Solberg, Birkeland, Blix, 

Hansen & Heir, 2016). Påtrengende minner er dermed en potensiell viktig «dominobrikke» 

for igangsettelse av symptomreduksjon. Dette forklares i at slike minner kan fungere som en 

påminner, som setter i gang de andre symptomene assosiert med PTSD. Arbeid med 

håndtering og integrering av påtrengende minner og de tilknyttede følelsene, kan derfor være 
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spesielt viktig for å redusere grad av PTSS. I TF-CBT arbeides dette med i de kognitive 

komponentene, samt i avspenning/stressmestringskomponenten. Alt integreringsarbeid som 

gjøres i TF-CBT kan dermed mulig forklare den rapporterte nedgangen i symptomtrykk for 

de traumatiserte barna.  

 

Selv om både barn med PTSD og kompleks PTSD ble mye bedre etter behandlingen, hadde 

barna med kompleks PTSD, høyere symptomtrykk før og etter behandling. En mulig 

forklaring på høyere symptomtrykk før behandlingsoppstart hos barna med kompleks PTSD, 

er at selvorganiseringsvanskene forsterket de klassiske PTSS. Barnets vansker med å føle seg 

nær andre, kan muligens ha gitt en opplevelse av å stå mer alene med de vonde erfaringene 

sine. Barnet har da kanskje også følt at reguleringsstøtten hos en voksen var utilgjengelig. 

Dette kan tenkes å ha forsterket «kraften» til minnene, hvor barnets gjenopplevelser og 

unngåelser har vært større fordi barnet ikke har visst hvordan håndtere minnene alene. Disse 

barna opplevde samtidig vansker med å regulere egen affekt, noe som kan ha forsterket grad 

av hyperaktivering. Dette vil i så fall være i tråd med utviklingspsykologisk forståelse, hvor 

det sees en forbindelse mellom manglende reguleringsstøtte, og både affektregulerings- og 

biologiske reguleringsvansker hos barnet (Nordanger & Braarud, 2014; Van der Kolk, 2005).  

 

En mulig forklaring på at kompleks PTSD-gruppen hadde høyere symptomtrykk etter 

behandlingen et at det kreves lengre tid for å redusere symptomtrykket hos barna med 

kompleks PTSD. Det kan tenkes at dersom disse barna hadde blitt værende lengre i 

behandling, ville forskjellen i grad av symptomtrykk etter endt behandling mellom barna med 

PTSD og de med kompleks PTSD, ha jevnet seg ut. En studie viste nylig at barn kan fortsette 

å endre seg i positiv retning og oppleve mindre symptomer også etter endt behandling 

(Jensen, Holt & Ormhaug, 2017). Det er derfor mulig at forskjellen etter behandlingslutt, har 

jevnet seg mer ut etter i ettertid. Dette hadde vært interessant å undersøke i en eventuell 

oppfølgingsstudie. 

 

4.2.2 Endring i kompleks PTSD-symptomer 
For kompleks PTSD-gruppen fant vi en signifikant nedgang i alle domenene knyttet til 

selvorganiseringsvansker. Effektstørrelsen var stor innen både negativ selvfølelse, 

affektregulerings- og interpersonlige vansker. Vår studie er dermed en indikasjon på at man 

kan oppnå betydelig nedgang i selvorganiseringsvansker ved bruk av TF-CBT, og at 
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behandlingsformen dermed kan være virksomt for barn som opplever alle vanskene knyttet til 

kompleks PTSD. En lignende studie har også funnet signifikant nedgang innen disse 

domenene, men med moderate effektstørrelser innen affektregulering (Sachser et al., 2017a).  

 

En mulig forklaring er at dominoeffekten fører til at selvorganiseringsvanskene reduseres 

grunnet reduksjon i klassiske PTSS. En reduksjon i grad av påtrengende minner, unngåelse 

av tanker, situasjoner og aktiviteter, samt mindre grad av oppfattet trussel kan potensielt 

hjelpe barnet på mange måter. Reduksjon i klassiske PTSS, og da mindre frykt hos barnet, 

kan for eksempel gjøre at overlevelsesmoduset som ofte oppstår ved PTSD, reduseres slik at 

oppmerksomheten igjen rettes mot læring (Ford, 2009). Dette kan eksempelvis fremme en 

større lyst hos barnet til å utforske sosiale samspill, eller gi en større kapasitet til å regulere 

egen affekt. Aktivering av læringshjernen kan også mulig bedre selvfølelsen ved at det 

skapes et rom for barnet til å utforske hvem han eller hun er. Denne dominoeffekten kan også 

tenkes å gjelde innad i selvorganiseringsvanskene. For eksempel kan bedre evner til å 

regulere affekt også potensielt redusere interpersonlige vansker. Dette kan forklares av at 

regulering av sinne og aggresjon anses som et av de viktigste forutsetningene for å kunne 

skape gode relasjoner (Punmäki, 2002). Dette er følelser som mange barn innehar etter 

traumatiserende hendelser (Holt & Hafstad, 2016). Bedre affektregulering kan derfor mulig 

også gjøre det lettere å skape gode relasjoner med andre. En annen sammenheng kan være at 

vansker med selvfølelse, med en følelse av skam og mislykkethet (Tangney 1991), kan 

fremme tilbaketrekking (Gilbert, 2000; Tangney, Stuewig, & Mashek, 2007). Økt selvfølelse 

kan da tenkes å øke sosial kontakt. Altså kan det være at reduksjon i klassiske PTSS, negativ 

selvfølelse, affektregulerings- eller interpersonlige vansker, indirekte kan påvirke hverandre. 

Denne dominoeffekten kan i så fall belyse hvorfor barna med kompleks PTSD også opplevde 

mindre vansker med selvorganiseringen etter behandlingsslutt.  

 

En alternativ forklaring på disse funnene er at det er spesifikke komponenter i TF-CBT som 

tar for seg vansker med affektregulering, selvfølelse og interpersonlige vansker. Så vidt vi vet 

er det ingen studier som har sett på denne sammenhengen mellom komponenter i TF-CBT og 

symptomene på kompleks PTSD. Vi kan likevel gjøre noen antagelser basert på modellens 

oppbygning. Reduksjon i selvorganiseringsvansker stemmer godt overens med hva som er 

fokusområdene i TF-CBT. Det spesifikke arbeidet i TF-CBT, med å hjelpe barnet med å 

gjenkjenne, differensiere og uttrykke følelser er antagelig med på å bedre 

affektreguleringsvansker. Trolig kan det kognitive arbeidet også være til hjelp ved at barnet 
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får en større forståelse for hvordan tanker, følelser og atferd hører sammen. Å jobbe med 

kognitive misoppfattelser og fordreininger kan også hjelpe barnet til en bedre måte å regulere 

følelser på. Slike misoppfattelser som for eksempel at verden er et utrygt sted, kan ifølge 

kognitiv teori føre til en maladaptiv affektregulering, som selvdestruktiv og aggressiv atferd 

(Ehlers & Clark, 2000). Hjelp til mestring av situasjoner og tanker som tidligere har vært en 

kilde til unngåelse av følelser, kan dermed også mulig fremme en nedgang i 

affektreguleringsvansker og interpersonlige vansker (Cohen et al., 2017). 

 

Gjennom hele behandlingen skal barnet lære å bedre forstå seg selv og sine reaksjoner, noe 

som tenkes å styrke selvfølelsen (Jensen et al., 2012). I psykoedukasjon lærer barnet om 

reaksjoner etter traumatiserende hendelser, og at det de opplever er normalt gitt 

omstendighetene. Innen de kognitive komponentene (kognitiv mestring og kognitiv 

prosessering) arbeides det med å hjelpe barnet til å monitorere tanker og utvikle en mer riktig 

og sunn forståelse om traumehendelsen og sine reaksjoner. Både psykoedukasjon og de 

kognitive komponentene kan dermed tenkes å motarbeide en negativ måte å forstå seg selv 

(Kliethermes et al., 2017). Selvfølelsen styrkes gjerne også av å oppleve mestring (Cohen et 

al. 2017). Dette kan være en viktig konsekvens av «in vivo» eksponering, samt å gjennomgå, 

i stedet for å unngå, sin traumehistorie i traumenarrativet (Cohen et al. 2017).  

 

Interpersonlige vansker arbeides med direkte innen komponenten som tar for seg sosiale 

ferdigheter, men også gjennom andre komponenter. Innen affektregulering og de kognitive 

komponentene jobbes det med å håndtere og respondere på egne følelser. Dette kan 

forebygge tilbaketrekking. Det viser seg at eldre barn som er mer selvbevisste på sine 

emosjonelle responser kan trekke seg tilbake fra venner og familie fordi de er redde for å bli 

sett på som annerledes (Pynoos, Steinberg & Piacentini, 1999). Det er også mulig at det 

kontinuerlige foreldrearbeidet kan bedre de interpersonlige vanskene gjennom et styrket bånd 

til de foresatte. Det kan særlig tenkes at dette er en viktigere komponent i behandlingen av 

traumatiserte barn som har større interpersonlige vansker.  

 

En tredje forklaring på funnet vårt er at terapiopplevelsen gir noen viktige korrigerende 

erfaringer i møte med terapeuten, som fremmer bedring i selvorganiseringen. 

Utviklingspsykologisk forskning har vist en sammenheng mellom manglende 

reguleringsstøtte, desorientert tilknytning og kompleks PTSD (Nordanger & Braarud, 2014; 

Shipman et al., 2005a; Van der Kolk, 2005). Dersom dette gjelder barna i vår studie, kan 
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alliansen med terapeut ha vært særlig viktig for bedring. Et mål i terapi er gjerne at 

terapirommet skal være et sted hvor barnet føler seg trygg, sett og validert, og hvor 

terapeuten hjelper barnet å forstå seg selv og sine opplevelser. Barnet kan dermed tenkes å få 

reguleringsstøtte i terapirommet, og samtidig oppleve at en voksen kan være en hjelper (ikke 

bare overgriper eller passiv tilskuer). En mulighet er derfor at denne opplevelsen på et vis 

utfyller noe av mangelen barnet mulig hadde da de traumatiserende hendelsene fant sted. 

Dette kan i så fall, i tråd med utviklingspsykologien, bidra til reduksjon i 

selvorganiseringsvansker.  
 

4.2.3 Endring i diagnose før og etter behandling 
Det viste seg at det var flere måter det kunne forekomme bevegelse i diagnosene mellom 

gruppene, her kalt «diagnosevandring». Størsteparten av barna i begge grupper gikk fra over 

til under terskel. Disse barna kvalifiserte da ikke lengre til en (traumerelatert) diagnose. Dette 

er et ønsket mål ved behandling, og noe som kan indikere en vellykket TF-CBT-behandling. 

Det er likevel noen diagnosevandringer som ikke er i tråd med dette målet. Vi vet fra tidligere 

TF-CBT-forskning at det er vanlig at noen ikke blir bedre av behandlingen, ofte kalt «ikke-

responderende» (Bisson, Roberts, Andrew, Cooper & Lewis, 2013; Bradley, Greene, Russ, 

Dutra & Westen, 2005; Schottenbauer, Glass, Arnkoff & Tendick, 2008). Tall på ikke-

responderende fra slike studier gjort på barn med PTSD, ligger på mellom 25 % og 50 % 

(Bisson et al., 2013; Bradley et al., 2005; Schottenbauer et al., 2008). I denne studien var 

tilsvarende tall 16.3 % for hele utvalget, og 15 % for barna med kompleks PTSD, med 

utgangspunkt i diagnoseendring fra før til etter behandling. Dette er altså betydelig lavere enn 

det som tidligere er vist, og indikerer at det i stor grad kan være håp om bedring, også for de 

barna med komplekse, alvorlige vansker. 

 

Det er likevel bekymringsfullt at to barn med PTSD hadde blitt dårligere etter behandlingen, 

ved at de etter endt behandling rapporterte om selvorganiseringsvansker. Det har dessverre 

lenge vært kjent at noen barn også kan bli verre etter behandling (Shapiro & Shapiro, 1982; 

Smith, Glass & Miller, 1980). Årsaken kan være at disse barna har vært i terapiforløp der det 

har vært dårlig allianse, slik at barnet for eksempel ikke har følt seg trygg sammen med 

terapeuten. Det kan også være at disse barna har opplevd nye traumatiserende hendelser i 

løpet av terapien som ikke ble fanget opp av terapeuten. En mulighet er at disse barna hadde 

hatt nytte av en annen type behandling.  
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4.2.4 Psykososiale vansker 
Nedgangen som sees i psykososiale vansker illustrerer noe som er vel så viktig som nedgang 

i symptomtrykk: at barna i studien vår ikke lengre opplever store vansker i hverdagen. TF-

CBT ser dermed ut til å være til hjelp også for barn som opplever omfattende vansker på 

dette området. Dette er et viktig funn som viser at TF-CBT, en relativt kortvarig, og allerede i 

stor grad implementert behandlingsform, kan hjelpe barn som fungerer veldig dårlig. Et 

relevant spørsmål er da hvordan denne nedgangen i psykososiale vansker kan forklares. 

Bedre psykososial fungering kan muligens komme av et lavere symptomtrykk i både 

klassiske PTSS og selvorganiseringsvansker. Det kan da tenkes at de psykososiale vanskene 

barna har opplevd er forbundet med grad av PTSS. Våre funn samsvarer med denne 

hypotesen, hvor barna i begge gruppene viste en nedgang i både PTSS og psykososiale 

vansker etter behandling. Hypotesen støttes ytterligere av at barna med kompleks PTSD 

hadde signifikant høyere symptomtrykk og psykososiale vansker, selv etter nedgang. Dette 

støttes av en studie på voksne kvinner som hadde opplevd en traumatiserende hendelse i 

barndommen, hvor affektregulering og interpersonlige vansker var sterke prediktorer for 

psykososiale vansker (Cloitre, Miranda, Stovall-McClough & Han, 2005).  

 

En videre forklaring på bedring i psykososial fungering, er at det er en sammenheng mellom 

det barnet lærer og erfarer i løpet av behandlingen, og nedgang i vanskene. Antagelig kan det 

i såfall være mange av de samme delene av TF-CBT-behandlingen som fremmer 

symptomreduksjon, som også kan bedre psykososial fungering. Misoppfattelser som kan 

ligge bak sosial tilbaketrekking tas for seg i de kognitive komponentene i TF-CBT. 

Terapeuten kan da utfordre disse tankene hos barnet og hjelpe dem å finne mer hjelpsomme 

tanker som «andre liker å leke med meg» eller «jeg er en person andre kan like». Arbeidet 

med interpersonlige vansker kan naturlig også innvirke på barnets psykososiale fungering. 

Fokus på foreldrenes involvering i terapien kan bidra til positive foreldre-pasient-relasjoner. 

Dette kan bedre barnets kommunikasjonsevne og utvikling, slik at det potensielt også kan 

generaliseres til andre relasjoner. Å få hjelp med affekt- og biologisk regulering kan også 

gjøre at barnet blir mer komfortabel med sosiale situasjoner og trekker seg mindre tilbake. 

Dette kan gjøre at det eksempelvis også blir lettere å fokusere på skole. 
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4.3 Tilpasninger ved TF-CBT 
4.3.1 Behandlingslengde 
Den signifikante forskjellen i antall behandlingsuker mellom barn med PTSD og kompleks 

PTSD, kan indikere at barn med kompleks PTSD har samme utbytte av TF-CBT-behandling, 

men at de trenger det over en noe lengre tidsperiode. I en tidligere studie som spurte et 

ekspertpanel om hva som generelt ville være en passende behandlingslengde for komplekse 

symptomer og PTSD, var den ingen enighet mellom dem (Cloitre et al., 2011). Forskerne bak 

TF-CBT-behandlingen anbefaler imidlertid et lengre behandlingstilbud for barn som har 

opplevd multitraumatisering og langvarige eksponering av traumatiserende hendelser (Cohen 

et al., 2012). Vi manglet informasjon om antall behandlingstimer i våre data. Dette ville vært 

nyttig informasjon, og en indikasjon på behandlingshyppigheten i disse behandlingsukene.  

 

Når det gjelder anbefalingen om en lengre stabiliseringsfase i forkant av fasebaserte 

behandlinger, som TF-CBT (Cloitre et al., 2012; Cloitre et al., 2002; Cloitre et al., 2010; Steil 

et al., 2011), hadde vi ikke informasjon om hvorvidt dette var tilfellet for dem med kompleks 

PTSD i vårt utvalg. Det kan tenkes at noen av disse endringene ble gjort for våre barn, som 

en del av den kliniske behandlingsvurderingen til terapeutene. Dette er dog uvisst. 

Ekspertpanelet brukt i utviklingen av retningslinjer for behandling av kompleks PTSD, kom 

frem til konsensus om en seks måneders (26 uker) lang stabiliseringsfase (fase 1 i TF-CBT) 

(Cloitre et al., 2012). Sammenliknet med våre resultater, hvor total behandlingslengde i 

gjennomsnitt var 37.56 uker ved kompleks PTSD, kan dette tidsperspektivet uansett virke 

konservativt. Videre forskning kreves for å eventuelt bekrefte dette. 

 

4.4 Styrker og begrensninger 
4.4.1 Utvalg 
En av studiens styrker er at den er basert på et klinisk utvalg med barn fra flere Barne- og 

Ungdomspsykiatriske poliklinikker i landet, der alle har vært utsatt for traumatiserende 

hendelser, og strever med betydelig PTSS. Dette gjør at utvalget antagelig er representativt 

for det som er en vanlig forekommende BUP-populasjon av traumatiserte barn.  
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4.4.2 Validitet 
Validitet har å gjøre med i hvilken grad en metode faktisk måler det den har til hensikt å måle 

eller undersøke (Kvale, 2007). Innen psykologien er validitet et sentralt begrep da fenomener 

innen samfunnsvitenskapen ofte er tvetydige, diffuse, eller ikke direkte observerbare 

(Higgins, Weber & Grant, 2009).  

 

Indre validitet 

Indre validitet omhandler hvorvidt designet gir mulighet til å teste hypoteser man vil 

undersøke på en tilfredsstillende måte. Den indre validiteten vil være truet i den grad det 

finnes ytre variabler som kan gi andre mulige forklaringer på resultatene som studiet gir 

(Bordens & Abbott, 2008). Vi kan ikke vite om det er behandlingen som kan forklare 

endringen i symptomtrykk hos barna i vårt utvalg. Det kan for eksempel være at det å komme 

til behandling er virkningsfullt, uavhengig av type behandlingsform. Det kan også være at 

barna hadde opplevd andre ting i livet sitt som gjorde at symptomene bedret seg. Det er 

allikevel rimelig å anta at resultatene kommer av behandlingen da denne behandlingen har 

vist seg å være virksom i tidligere RCT-studier (Sachser et al., 2017a), og forskjellen i 

symptomtrykk før og etter behandling i vår studie var stor på gruppenivå. 

 

I samfunnsvitenskapen er også begrepsvaliditet et viktig fenomen å vurdere. Det defineres 

som «den grad man har lykkes i å operasjonalisere et begrep i samsvar med den meningen 

som legges i begrepet» (Løkke & Løkke, 2014, s. 162). Kompleks PTSD er en del av en 

rekke psykologiske begreper som ikke er direkte tilgjengelige og observerbare, hvor det er 

umulig å sikre en perfekt begrepsvaliditet (Kleven, 2002; Løkke & Løkke, 2014). I vår 

oppgave omhandler begrepsvaliditeten særlig i hvilken grad CATS måler kompleks PTSD. 

Per i dag er det ikke utviklet noen standardisert verktøy for å undersøke kompleks PTSD hos 

barn slik det blir definert i ICD-11. Det forventes at slike verktøy vil utarbeides når manualen 

kommer ut i 2018. CATS er i utgangspunktet utviklet for å måle PTSD, men ble vurdert som 

et egnet skjema for kompleks PTSD. Dette begrunnes i at vi kunne innhente informasjon om 

alle domenene innen selvorganisering, hvor fire spørsmål i skjemaet passet godt med slik det 

blir operasjonalisert i forslaget til ICD-11 (Maercker et al., 2013b). Det er dog en 

begrensning at vi kun hadde ett til to ledd for å undersøke hver av de tre domene innen 

selvorganiseringsvansker (affektreguleringsvansker, negativ selvfølelse, interpersonlige 
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vansker). Kompleks PTSD i ICD-11 er en så ny diagnose, at resultatene bør fortolkes i lys av 

at det ikke er ferdigutviklet måleinstrumenter ennå.  

  

Et annet aspekt ved den indre validiteten er hvorvidt barna forsto spørsmålene i CATS, altså 

innholdsvaliditeten til CATS: om spørsmålene er egnet til å fange opp det de tenkes å måle 

(Ringdal, 2001). Det kan være at det har vært vanskelig for barna å svare på spørsmålene i 

CATS fordi det for eksempel var ubehagelig. Det er også mulig at spørsmålene ikke var godt 

nok formulert til å fange opp symptomtrykket hos barna. Spesielt hos de yngste kan det ha 

vært vanskelig å forstå spørsmålene. CATS er imidlertid spesielt utviklet med tanke på at den 

skal være «brukervennlig» og lett å forstå for barn (Sachser et al. 2017b). I vår studie var det 

også en behandler i BUP tilstede når barnet fylte ut skjemaet slik at barnet hadde anledning 

til å stille spørsmål ved uklarheter.   

 

Vi brukte grenseverdi på 21 i totalskåre på CATS som indikasjon på at symptomtrykket var 

over klinisk nivå for PTSD. En begrensning ved dette er at det ikke er en klart validert 

grenseverdi, men et estimat (se https://ulmer-onlineklinik.de/course/view.php?id=1701). Hva 

som ansees som en meningsfull grenseverdi kan endre seg når vi får mer kunnskap gjennom 

flere studier.  På nåværende tidspunkt ble dog denne verdien vurdert som en god indikasjon 

på klinisk PTSD.  

 

På spørsmålene om traumehendelser i KATE var svaralternativene både JA, NEI og PASS. 

PASS er et uklart svar, og gjorde at vi måtte tolke hva PASS-besvarelsene betydde for barna. 

I analysene ble de kategorisert som NEI, men dette er ikke sikkert stemmer overens med 

barnets bakgrunn for besvarelsen. Begrunnelsen bak en PASS-besvarelse kan være at barnet 

hadde opplevd det det spørres om, men ikke ville opplyse om dette. Det kan også være at 

PASS symboliserte NEI, slik vi antok, og at det da handlet mer om svarstilen til barnet. Dette 

lot seg ikke svare på, og er derfor en begrensning ved vår studie. Det var dog ikke mange 

slike besvarelser, noe som gjør det rimelig å anta at det ikke har hatt stor betydning for våre 

funn.   

 

Ytre validitet 

Ytre validitet handler om hvorvidt resultatene fra en studie kan generaliseres til andre 

populasjoner (Ringdal, 2001). Studiens kliniske utvalg bidrar til å styrke studiens 

generaliserbarhet til å omhandle barn henvist til BUP som har opplevd én eller flere 

https://ulmer-onlineklinik.de/course/view.php?id=1701
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traumehendelser, og har utviklet PTSS. Deltakere representerer også mange forskjellige 

områder rent geografisk. En begrensning ved et klinisk utvalg er at vi ikke fikk inkludert barn 

med potensiell PTSD og kompleks PTSD som ikke var en del av et behandlingssystem, altså 

traumeutsatte barn som ikke var henvist til BUP. Studien er dermed mindre representativ for 

disse barna og kan ikke generaliseres til å gjelde alle barn som har vært utsatt for 

traumatiserende hendelser.  

 

Et viktig spørsmål i denne sammenheng er da hvem disse ikke-inkluderte barna er. I 

forbindelse med dette bør det diskuteres i hvilken grad barn med traumatiske erfaringer ikke 

blir oppdaget, eller diagnostisert feil med andre diagnoser. Reigstad, Jørgensen og Wichstrøm 

fant i 2006 at kun rundt 3 % av henvisningene ved BUP i Nordland inneholdt akse 5-

diagnoser rundt seksuelle overgrep og fysisk mishandling. Hele 60 % av ungdommene 

rapporterte dog i ettertid at de hadde opplevd dette. Dette gir indikasjoner på at traumatiserte 

barn sjeldent blir henvist for behandling av traumatiske erfaringer eller PTSS. Det kan være 

at barn med kompleks PTSD i større grad er i risiko for dette, da symptombildet som sees er 

mer komplisert, og derav vanskeligere å vurdere. Det bør derfor tas høyde for at det kan være 

barn som ikke ble inkludert i studien fordi deres traumatiske opplevelser ikke ble fanget opp. 

Dette er en særlig en aktuell problemstilling knyttet til skjevfordelingen av antall barn i 

gruppene PTSD og kompleks PTSD i vårt utvalg, samt den lave andelen gutter som mottok 

TF-BT-behandling.  

 

4.4.3 Terapeuteffekter og allianse 
Som for andre evidensbaserte behandlingsformer er fellesfaktorene for all psykoterapi viktige 

for behandlingseffekten ved TF-CBT (Mannarino et al., 2014). Både terapeuteffekter og 

allianse har generelt vist seg å være viktige fellesfaktorer (Wampold, 2015). Terapeuteffekter 

refererer til at noen terapeuter gjennomgående oppnår bedre resultater enn andre, uavhengig 

av klientens problemer eller metoden som brukes (Wampold, 2015). Dette kan tenkes å ha 

sammenheng med blant annet personlighet og terapeutens tro på egen behandling. Alliansen 

defineres oftest i tre aspekt: et emosjonelt bånd mellom klient og terapeut, enighet om 

behandlingsoppgaver og gjensidig enighet om mål for terapien (Bordin, 1979). I behandling 

av vansker forbundet med traumatiske erfaringer kan den terapeutiske alliansen være spesielt 

viktig (Charuvastra & Cloitre, 2008; Wright & Davis, 1994). For å oppnå en god allianse 

vektlegges det blant annet at terapeuten bør være varm, støttende og interessert i klienten 
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(Charuvastra & Cloitre, 2008). En studie av allianse i TF-CBT-behandling viste at dette 

predikerte utfall (Ormhaug, Jensen, Wentzel-Larsen & Shirk, 2014). Barn med bedre allianse 

hadde et bedre resultat og mer effektiv terapi, i form av færre timer. Terapeuteffekter er 

mindre undersøkt knyttet til traumer, men er i et stort utvalg med ulike diagnoser blitt målt til 

å utgjøre en betydelig rolle for utfallet av terapi (Wampold & Brown, 2005).  

 

Selv om terapeutene som deltok i denne studien hadde fått opplæring i TF-CBT-modellen, 

kan det for eksempel ikke utelukkes at noen terapeuter var flinkere til å bruke modellen på en 

måte som fremmet større bedring hos det barna. Terapeuteffekter kan derfor ha påvirket 

behandlingsresultatet. Det kan også ha vært forskjeller i grad av allianse for barna i vår 

studie, noe som kan påvirke behandlingsresultatet (Ormhaug et al. 2014).Vi fikk ikke 

kontrollert for terapeuteffekter og grad av allianse i denne studien, og er dermed en potensiell 

feilkilde. En annen mulig feilkilde er at vi ikke tok høyde for om samme terapeut behandlet 

flere av barna i vårt utvalg. Resultatene må derfor tolkes i lys av at vi ikke vet om det er 

andre faktorer som kan ha influert behandlingsutfall. Det er dog rimelig å anta at terapeut- og 

allianseeffektene er noenlunde tilfeldig fordelt i de to gruppene, og dermed ikke kan forklare 

de signifikante forskjellene vi fant mellom gruppene. 

 

4.4.4 Kategorisering av traumatiserende hendelser  
Det er flere måter vi kunne delt inn traumatiserende hendelser på. Et alternativ hadde vært 

Price, Higa-McMillan, Kim og Frueh (2013) sin inndeling. I sin undersøkelse av traumer hos 

barn delte de inn i ulike grupper basert på «type traumatiserende hendelse» og «interpersonlig 

nærhet». Type traumatiserende hendelse omhandlet «visste traumehendelser» (f.eks. det å 

vite at et familiemedlem ble drept), «observerte traumehendelser» (f.eks. det å observerer at 

noen blir utsatt for vold), og «direkte traumehendelser» (f.eks. å bli skutt). Begrunnelsen for 

vår distinksjon ligger i en vurdering av hvilken informasjon vi kunne finne med utgangspunkt 

i KATE-skjemaet, hvor vi anså kategoriene relasjonell- og ikke-relasjonell traumatiserende 

hendelse som de mest nyttige. Denne distinksjonen er også mye brukt i litteraturen tidligere 

(Kilpatrick et al., 2003; Green et al., 2000), blant annet fordi forskning indikerer at 

relasjonelle traumehendelser utgjør en større risiko for utviklingen av komplekse symptomer 

(Alisic et al., 2014). Det er mulig at vi hadde fått andre resultater med en annen 

traumeinndeling.  
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I vår studie har vi ikke mål på varighet og grad av gjentagende traumatiserende hendelser. 

Det vil si at vi at selv om vi fikk undersøkt hvilke traumatiserende hendelser barnet var utsatt 

for, visste vi ikke om disse hendelsene hadde forekommet flere ganger, og eventuelt hvor 

mange ganger. Tidligere studier har vist at lengre gjentagende traumeerfaringer er særlig 

assosiert med kompleks PTSD (Cloitre et al., 2009; Sachser et al., 2017a). I videre studier vil 

det være meningsfullt å studere sammenhengen mellom gjentagende traumatiserende 

hendelser og kompleks PTSD, sammenlignet med PTSD. 

 

4.5 Implikasjoner 
Våre funn indikerer at barn med komplekse vansker kan få god hjelp med TF-CBT. Selv om 

noen av barna fortsatt hadde symptomer som tilsa en posttraumatisk stresslidelse etter endt 

behandling, kan nedgangen i symptomer og bedring i psykososial fungering antyde at 

behandlingen har gitt barna et nytt utviklingsspor. Det kan derfor være at de har fortsatt å 

utvikle seg i en positiv retning etter endt behandling. Dette er viktig informasjon i en tid hvor 

det er mye diskusjon og uvisshet i fagfeltet om hvordan barn med så omfattende, komplekse 

vansker, kan få hjelp. TF-CBT er en allerede godt etablert behandlingsmodell, noe som gjør 

at det kanskje ikke er så store endringer som må til i behandlingstenkningen for å kunne 

hjelpe disse barna.  

 

I lys av dette vil det være viktig å etablere mer kunnskap på hva som er effektiv behandling 

for barn med kompleks PTSD. For å bedre effektiviteten til TF-CBT på barn med kompleks 

PTSD bør det i fremtidige studier undersøkes og gjøres vurderinger om mulige 

modifiseringer av TF-CBT. Cohen med flere (2012) har foreslått flere potensielle endringer: 

a) bruke mer tid på fasen som omhandler mestringsstrategier, b) inkludere det overordnede 

traumetemaet gjennom hele behandlingen, c) introdusere fasen som omhandler 

sikkerhetskomponenten tidligere, d) å gjøre den gradvise eksponeringen mer langsom, og e) 

utvide behandlingskonsolideringen og avslutningsfasen til å inkludere traumatisk sorg-

komponenter ved behov. Dette er i stor grad i tråd med den anbefalte behandlingen for 

kompleks PTSD. Den innebærer blant annet fasebasert behandling med stabilisering og 

tilpasning til de spesifikke vanskene ved kompleks PTSD (Cloitre et al., 2012). For å finne 

mer ut av eventuelle tilpasninger av TF-CBT-behandlingen bør det i videre studier 

undersøkes hvordan enkeltkomponentene i TF-CBT bidrar til bedring for PTSD og kompleks 

PTSD. Det er det få eller ingen studier som foreløpig har sett på. 
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I videre forskning ville det også vært interessant å sammenlikne alder ved tidspunktet 

traumehendelsen(e) fant sted, samt eksponeringslengden og hyppigheten, for dem som 

utvikler kompleks PTSD og PTSD. Dette kan gi viktig informasjon om utviklingen av 

kompleks PTSD, og potensielt øke vår forståelse av forbindelsen mellom komplekse 

symptomer og utviklingsteorier. Det er også lite kjent hvordan kognitive evner påvirker 

utviklingen av kompleks PTSD. Det er en del forskning som har undersøkt sammenhenger 

mellom kognitive evner og utvikling av PTSD, hvor høy IQ og verbale evner har vist å være 

en beskyttende faktor etter traumatiserende hendelser (Saltzman, Weems & Carrion, 2006; 

Shields & Cicchetti, 1998). Det vil i videre studier være nyttig å undersøke mulige 

sammenhenger mellom kognitive evner og kompleks PTSD, da det kan øke kunnskapen om 

eventuelle risikofaktorer. Dette kan også fremme kompetanse på viktige 

behandlingstilpasninger for barn med ulike kognitive ferdigheter, både aldersrelaterte 

forskjeller og for barn med svekket kognitiv fungering.  

 

Ved fremtidige studier, med et større utvalg barn med kompleks PTSD, vil det være 

interessant å se om det er signifikant flere med kompleks PTSD som ikke opplever bedring 

med TF-CBT behandling, sammenlignet med ved PTSD. Hvis dette er tilfellet vil en videre 

utforskning rundt dette kunne gi viktig informasjon om potensielle terapeutiske utfordringer, 

og hvilke tilpasninger i modellen som eventuelt kan være spesielt virksomt eller uheldig i 

møte med barn med kompleks PTSD. Et annet relevant spørsmål som trenger å besvares er 

hvorvidt en annen behandlingsmetode kan være mer effektiv enn TF-CBT for denne gruppen. 

ICD-11 vil forhåpentligvis stimulere til studier hvor ulike behandlingstilnærminger på barn 

med kompleks PTSD sammenlignes. EMDR har deriblant fått mye empirisk støtte på PTSD 

(Shapiro, Wesselmann, & Mevissen, 2017), og det hadde vært interessant å sett på 

behandlingseffekten av denne for barn med kompleks PTSD.  
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5 Konklusjon  
Resultatene i denne studien indikerer at TF-CBT kan være en god behandlingsmetode for 

barn med kompleks PTSD. Barna viste en signifikant bedring i både klassiske PTSS, 

selvorganiseringsvansker og psykososial fungering. Dette kan tale for at behandlere også kan 

benytte seg av TF-CBT-modellen i behandling av kompleks PTSD.  
 

Videre blir det viktig å øke kompetanse på hvilke komponenter i TF-CBT modellen som er 

særlig endringsbevirkende for barn med kompleks PTSD, slik at behandlingen kan 

optimaliseres. Spørsmål som fortsatt må besvares er om en mer tilpasset TF-CBT eller andre 

behandlingsformer, som så langt ikke er evidensbaserte, vil fungere bedre enn standard TF-

CBT for barn med kompleks PTSD. Det første målet i den forbindelse bør være å øke 

klinikeres evne til å fange opp, og forstå traumeutsatte barns komplekse symptomer som en 

reaksjon på traumatiske erfaringer. Gode utredningsverktøy, og den nye kompleks PTSD-

diagnosen kan forhåpentligvis bidra til dette. Behandlere og forskere må sammen jobbe for å 

nå det overordnede målet: å gi traumeutsatte barn som opplever alvorlige og komplekse 

vansker en bedre hverdag.  
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