Vad är Neurofeedback?
Neurofeedback, kallas också för EEG Biofeedback, är ett inlärningsredskap för att träna
hjärnvågor. Via träningen blir de individuella hjärnvågor och de mönster de bildar hos den
som gör träningen visuellt synliga på en TV skärm, vilket gör det möjligt att medvetet börja
förändra dem.

Neurofeedback används för bland annat: ADHD, sömnsvårigheter, PTSD, Developmental
trauma (resultatet av stora brister i omsorg och anknytning under uppväxtåren),
inlärningssvårigheter, kronisk smärta, migrän, bi- polaritet m.m.
Det går till på följande sätt. Terapeuten frågar den hjälpsökande vilka symtom som han/hon
lider av, tar anamnes (både sjukdoms- och familjehistorik) för att kunna individanpassa
träningen. Efter det lägger terapeuten upp en plan över hur träningen skall gå till. En session
tar allt mellan 15 till 45 minuter. Alla hjärnor är individuella, precis som vi är, och därför svarar vi
också olika på Neurofeedbacksträningen. Den behöver därmed anpassas utifrån hur resultatet
av träningen upplevdes. Vi utgår alltid ifrån din upplevelse. Att mäta hjärnvågor är ingen exakt
vetenskap så din upplevelse är vår empiri (fakta) och där vi tar avstamp.
Neurofeedbackträningen är en inlärningsprocess. När man väl har lärt sig att hantera sina
hjärnvågor på ett nytt sätt är det permanent. Ofta ser man märkbara resultat efter ca 10 till 20
gånger. Neurofeedback gör inte ont. En eller flera sensorer placeras på huvudet och en i
närheten av örat. Med hjälp av en vattenlöslig lite kletig massa för att skapa god kontaktyta
går det att mäta den naturliga elektriska aktivitet som redan pågår i din hjärna. Den förstärks
sedan via en ”amplifiera” som gör att vi kan se aktiviteten i din hjärna på en datorskärm.
Ingen elektricitet tillförs utifrån.

Vad är ett Utvecklingsmässigt trauma?
Rädsloreglering
Teoretisk bakgrund
Följande text är bland annat inspirerad av Fisher (2014) och Porges (2011)
sammanställningar av aktuell forskning.
Utvecklingsmässiga trauman
Ett barn behöver under sina första år i livet trygga, förutsägbara, till- gängliga och
kärleksfulla föräldrar eller ställföreträdande föräldrafigurer. Under dessa förutsättningar kan
hjärnan utvecklas optimalt och följa den normala utvecklingskurvan, det vill säga nedifrån
och upp, ungefär som en stege.
Lägre delar av hjärnan utvecklas först, såsom funktioner som säk- erställer överlevnad och
hantering av stress och rädsla. Medan högre delar av hjärnan utvecklas senare, exempelvis
de som är ansvariga för mer exekutiva funktioner som att skapa mening från upplevelser
eller att göra moraliska bedömningar. Längst ner på stegen lär vi oss att reglera rädsla.

Vi behöver kunna det för att kunna känna oss tillräckligt trygga för att börja utforska och lära oss
nya saker.
Amygdala är den del av hjärnan som främst signalerar rädsla och talar om för oss att söka
trygghet. Vår förmåga att känna rädsla är helt utvecklad en månad innan vi föds. Hur vi reglerar
rädsla är helt beroende av hur trygg anknytningen till våra föräldrar eller ställföreträdande
föräldrar blir. Barn som får växa upp i en otrygg miljö med instabila föräldragestalter lär sig inte
att söka trygghet. De blir då lämnade utan erfarenhet av att det finns någon annan som kan
hjälpa dem när de känner sig rädda.,

Känsloreglering
Utvecklingsmöjligheterna för de högre funktionerna i hjärnan är helt beroende av att de lägre
funktionerna har fått växa och utvecklas under gynnsamma förhållanden. När ett barn växer
upp under bristande omständigheter på grund exempelvis föräldrars eget miss- bruk, våld
(psykiskt/fysiskt) eller inte minst föräldrar som själva bär på obearbetade utvecklingsmässiga
trauman, utsätts det för ständig psykisk stress, ”toxisk stress” (Burke Harris, 2019).
Bristfällig omvårdnad är inte alltid lätt att uppfatta vid första ögonblicket. Anknytningspersonen
kan vara fysiskt närvarande men känslomässigt frånvarande. Så är ofta fallet när
anknytningspersonen själv är utvecklingsmässigt traumatiserad. Hjärnans mognad påverkas
på ett genomgripande sätt under dessa förutsättningar. Hjärnans till- växt sker ändå enligt
stegprincipen, men viktiga och grundläggande funktioner hamnar inte på plats. När föräldern
inte besitter förmåga att reglera rädslan (1) och skapa trygghet för sitt barn så drabbas även
nästa nivå som handlar om känslomässig reglering (2) (Perry med flera, 1995; Solomon &
Siegel, 2003).

Anknytningsbrott/ tilliten till andra kan inte utvecklas
När ett barn växer upp i frånvaron av en anknytningsperson som står barnet känslomässigt nära
och som har förmåga att emotionellt reglera barnet, lär sig barnet att det inte finns andra att lita
på förutom dem själva och de egna försvarsstrukturerna. När ett barn inte kan reglera sig självt
känslomässigt blir det omöjligt för henne/honom att lära sig att relatera till andra och lära sig
sociala regler. Upplevel- serna av ständiga misslyckanden blir för stora och för många och då
finns det risk för att barnet drar sig tillbaka inom sig självt och blir mer
självrelaterande. Siegel (2018) kopplar ihop vikten av att öka konnektiviteten i Default Mode
Network (DMN) med känslan av att känna sig mindre isolerad. För att underlätta detta behöver
hjärnans repetitiva inre dialoger adresseras och det kan enligt Fisher (2019) ske med hjälp av
neurofeedback.
Vi är sociala varelser och i vårt DNA ligger det inprogrammerat att vi ska söka oss till andra för
att få skydd och trygghet. När ett barn lär sig att gå emot sin egen natur så får det omfattande
påverkan på hjärnans normala utveckling. Särskilt känslor av rädsla, skam och vrede samt
olidliga känslor av ensamhet, hopplöshet och förtvivlan kan, om de inte regleras, ta över och
deformera ett barns psykiska utveckling. Här blir även den tredje nivån på stegen påverkad som
handlar att tilliten till andra inte kan utvecklas som den ska.
Barn som inte återspeglas i sin anknytningspersons ”mind” kan känna sig förlorade och
bortglömda. Att inte vara hållen i sin anknyt- ningspersons omsorg leder till en känsla av fritt fall.

Tilliten till det egna jaget går förlorat/känslan
av ett intakt jag

Utvecklingen av jagkänslan och tilliten till det egna jaget bygger på att det finns någon annan
som barnet känslomässigt kan lita på. När ingen anknytningsperson finns att tillgå för barnet så
finns inte heller någon möjlighet att uppleva ett avgränsat jag. Det obekräftade barnet kan få en
upplevelse av att känna att det egentligen inte finns till. Utan ett ”du” kan aldrig ett ”jag”
existera. Här blir den fjärde nivån på stegen också påverkad.

Empatiska misslyckande
”Empathic Failure”, eller empatiskt misslyckande, är själva kännetecknet för ett
utvecklingsmässigt trauma. Får ett barn inte uppleva sig som föremål för förälderns empati så
uppstår två olika typer av prob- lem. Antingen så får barnet självt svårt att känna empati för
andra eller så känner det ingen gräns för andras smärta. Det vill säga barnet känner andras
smärta som om den vore dess egen. Dessutom, och kanske den allra värsta konsekvensen av
att bli utsatt för ett utvecklingsmässigt trauma och inte bli bemött med empati, är att barnet helt
enkelt slutar med att signalera sitt eget lidande. Det är ändå ingen idé, eftersom ingen mottagare
finns tillgänglig.
Barn som inte får lära sig att känna empati för andra får inte heller lära sig hur de ska generera
empati hos andra. Så blir femte nivån på stegen formad.
När alla pinnarna i stegen brustit har en anknytningsrelaterad traumatisering skett, det vill säga
en traumatisering som uppstått i samband med det tidiga relaterandet. Den sträcker sig då från
rädsloreglering, känsloreglering, anknytningsbrott/tillit, tilliten till det egna jaget till empatiska
misslyckanden. Sist men inte minst tar symptom på dysregler- ing över. Det är innehållet i en
anknytningsrelaterad traumatisering. Nedanstående bild symboliserar ett inre
utvecklingsmässigt bygge som har rasat ihop. När det sker är det utvecklingsmässiga traumat
fullbordat och symptomen börjar utvecklas.

Regleringsförmågan vid ett utvecklingsmässigt
trauma – en kroniskt stressad hjärna och kropp
Ett utvecklingsmässigt trauma påverkar viktiga system i hjärnan och kroppen. Det autonoma
nervsystemet är uppbyggt av i huvudsak två grenar: det sympatiska och det parasympatiska
nervsystemet. Dessa förgreningar reagerar i sin tur på signaler och sensationer på tre olika
sätt. Varje sätt har sitt karakteristiska mönster och är genom evolutionen nedärvt för att
säkerställa att vi ska överleva när vi utsätts för olika typer av faror.
Parasympatiska systemet (Urgammalt-reptilnivå): Ett primitivt och passivt system (sista
försvarslinjen/inre trygghetssystem) för att hantera upplevd extrem fara/ livsfara. Här är vi under
toleransfönstret och går in i hypoaktivitet. Sympatiska systemet (Nyare-däggdjursnivå): Ett
system för att mobilisera resurser för att kunna försvara oss (inre trygghetssystem), säkerställa
att vi har föda och kan genomföra reproduktion via våra muskler och lemmar. Här är vi ofta över
toleransfönstret och går in i hyperaktivitet. ”Social engagement system” (Modernt-mänsklig
nivå). Ett sofistikerat system för att stödja anknytning (vårt yttre trygghetssystem) via språk och
ansiktsmimik. Här är vi inom en optimal anspänningszon - vårt toleransfönster.
Om vi utsätts för en tidig relationell traumatisering kommer vi att få en kroniskt stressad hjärna
och kropp (Fisher, 2014; Liotti, 1999, 2004, 2006; Porges, 2011; Schore, 1994, 2009).

I

Symptomen tar över
Det utvecklingsmässiga traumat utgör grunden till dysregleringen och symptom utvecklas
som en effekt av att det psykiska bygget har rasat ihop. Symptom kan ses som
manifestationer av de regleringssvårigheter som den hjälpsökandes hjärna kämpar med att
bemästra. Det kan exempelvis vara självskadebeteende, anorexi, bulimi eller beroende av
olika slag. Symptomen är försök att nå självreglering när ingen anknytningsperson finns
tillgänglig (Fisher, 2019).
Många fysiska och psykiska symptom för dem som har tidiga relationella trauman beror på
vagal dysreglering. Det beror på att vagusnerven är centralt involverad i de omedvetna
strategier som den komplext traumatiserade personen främst använder sig av, inklusive
försvarsmekanismer (freeze/high freeze/numbing/collapse). Det skapar en inre låsning som
sker utanför medvetandets kontroll och som leder till ett rigitt och instabilt nervsystem som får
allt svårare att anpassa sig till förändring.
Vid en aktiverad ”freeze”-respons kan vi uppleva yrsel, stelhet i kroppen, avsvimning samt
dissociation, som är ett sätt att undfly nuet. När det inte finns någon möjlighet till flykt och inte
heller förmåga att försvara sig, återstår dissociation. De som återkommande upplevt
utvecklingsmässiga trauman kommer att reglera sig genom att upprepat använda
”freezeresponsen” som ett sätt att klara sin mentala överlevnad. Detta utifrån upplevelsen av
att inte ha fått adekvat hjälp att reglera sig.
Dessutom har ofta människor med tidiga relationella anknytningsskador utvecklat en djup
misstro mot själva styrkan i de naturliga känslor som vi alla har. De har många erfarenheter
av att just amplituden i känslosvallet har kopplats ihop med känslan av att bli överväldigad
och fastfrusen av rädsla eller stel av skräck (mer om hur amplituden kan tränas via NFT
senare). Det gör att de fastnar i en ändlös loop där de hela tiden omedvetet undviker de egna
känslorna som bor i kroppen och därmed blir hänvisade till att leva utanför sin egen kropp.
Vagusnerven är vår längsta kranialnerv och utgår från den förlängda märgen i hjärnstammen.
Det är mycket vanligt att de som lider av tidig relationell traumatisering har somatiska
problem, såsom gastrointestinala problem av olika slag, andningsproblem och rusande hjärta
eller ett hjärta som slår för sakta (van der Kolk, 2009). Autoimmuna sjukdomar där kroppen
vänder sig mot sig själv är också vanliga (Dube med flera, 2009; Danese med flera, 2007).
Fysisk beröring kan upplevas som näst intill outhärdlig. Även ögonkontakt kan bli för
ansträngande och även upplevas fysiskt smärtsamt, som att behöva titta rakt mot solen
(Steuwe, med flera, 2014).

Neurofeedback och tidig relationell
traumatisering

Sebern Fisher har skrivit om detta i sin bok och är min läromästare

Upplevelsen av att inte vara tillräckligt känslomässigt hållen och att vara utan möjlighet att bli
känslomässigt reglerad av någon annan lämnar vårt centrala nervsystem utan alternativ för att
kunna organisera sig och hitta jämnvikt. Vi lär med tiden känna vår anknytningsperson genom
hur vårt nervsystem regleras. Vår primära person kodas på så sätt in i vår själ, vår kropp och i
vår hjärna.
Att träna hjärnan via NFT kan för människor som upplevt tidig relationell traumatisering och
komplex PTSD vara första gången de får uppleva att bli känslomässigt reglerade och
”mammade” (kan lika gärna vara pappa eller någon annan som står barnet känslomässigt nära).
När nervsystemet börjar bli reglerat så kan den traumatiserade också få uppleva hur det känns
på nervsystemsnivå att vara hållen och ”mammad”. Att få uppleva detta tillsammans med en
känslomässigt närvarande och intonad psykoterapeut kan kanske vara det näst bästa när man
inte fick uppleva det som litet barn (Fisher, 2014).
De utvecklingsmässigt traumatiserades behov av just detta är enormt och kan inte nås enbart
med ”prat”-terapi eller psykoedukation. Det räcker inte med att vi lär den hjälpsökande att ta
hand om kraftfulla känslor, vi behöver också i handling lugna ned känslorna genom att reglera
deras neuronala nätverk.
Neurofeedback kan för dem som är utvecklingsmässigt traumatiserade bidra till att lära hjärnan
hur den ska reglera sig för att sen kunna ta emot ett ”mammande” (Fisher, 2019). Därför blir det
så viktigt att kombinera psykoterapi med NFT.
Tidig relationell traumatisering förekommer i ett kontinuum där graden av traumatisering
påverkar det växande självet (hjärnan och nervsystemet). Hur känslomässigt ock kroppsligt
närvarande anknytningspersonen är för det lilla barnet spelar stor roll. De flesta av de
hjälpsökande jag möter i min verksamhet har upplevt olika grad av känslomässig frånvaro från
den primära föräldern, och därmed genomlidit utvecklingsmässiga trauman i olika omfattning.
Det får alltid konsekvenser, eftersom barnet måste hitta copingstrategier som matchar bristen.
Det är just dessa strategier som de vid vuxen ålder söker min hjälp för, när de inte längre
fungerar. De lider exempelvis av depression, panikattacker, självskadebeteenden,
relationsproblem, overklighetskänslor, missbruk etcetera.

