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Dagens program – 12:00-14:30

12:00 DRC Dansk Flygtningehjælp 

12:10 Flugt og eksil 

12:20 DRC Integration / Børn og familieafdelingen 

12:30 Neurosekventiel tilgang

13:30 NMT i praksis

13:15 Pause

14:20 Tak for i dag 



DRC Dansk Flygtningehjælp



DRC Dansk Flygtningehjælp

• Grundlagt i 1956 – ungarske flygtninge

• Arbejder i 40 lande – nødhjælp, beskyttelse etc.

• 8.000 medarbejdere

• I Danmark:

> Rådgivning af asylansøgere

> Integrationsindsats

> Fortalerarbejde



DRC Integration

Ca. 80 medarbejdere og 7.500 
frivillige

• Beskæftigelse

• Børn & Familie

• Frivillige

• Center for Udsatte Flygtninge



Børn og familieafdelingen

- Skræddersyr indsatser målrettet traumatiserede og udsatte børn, 
unge og flygtningefamilier til trivsel og integration

- Pædagogisk støtte, familiebehandling, udredning og klinisk 
intervention

- Koordineret samarbejde og tæt dialog med tilpasning af indsats



Antal asylansøgere og flygtninge i DK

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asylansøgere 6.148 7.557 14.792 21.316 6.266 3.500 3.523 2.716

Opholdstilladelser 2.583 3.889 6.104 10.849 7.494 2.750 1.652 1.777

Nationalitet,
asylansøgere

2015-2019 

1 Syrien 11.823

2 Afghanistan 3.887

3 Iran 3.565

4 Eritrea 3.533

5 Statsløse 2.715

6 Irak 2.373

2020 pr. 31.10
1.289 asylansøgere

484 opholdstilladelser

Top 6
Syrien, Eritrea, Marokko, Statsløse, Iran, 

Afghanistan



80 millioner

• 85% i udviklingslande

• 40 % er børn

• 5,6 mio. syriske flygtninge i 
nærområder

• 3,6 mio. syriske flygtninge i 
Tyrkiet

• 1 mio. syrere søgt asyl i Europa 
siden 2011

• Svært at komme til Europa 



Flygtninges 
oplevelser
• Oplevet ekstreme forhold

• Tab og afsavn

• Fundamentalt ændret 
livssituation

• Kulturelle forskelle

• Minoritet

• Klient



Krise

- En reaktion der opstår, når et 

menneske står i en situation, hvor 

tidligere erfaringer ikke umiddelbart 

rækker

- Når der sker brud på grundlæggende 

antagelser:

- Det sker ikke for mig

- Verden er overvejende retfærdig

- Verden er forudsigelig



Traume

”…er en reaktion på en 

oplevet voldsom 

hændelse, ofte med 

magtesløshed som et 

dominerende element, der 

påvirker et menneskes 

følelser, tanker og adfærd 

en tide derefter.”



Hvorfor fokus på traumer og PTSD?

• Ca. 30-45% af flygtninge i Danmark er berørt af traumer

• International forskning: 13-25% af flygtninge har PTSD

• 43 % af syriske flygtninge ramt af PTSD

• Under 10% af flygtninge i behandling for PTSD er i arbejde

• I gennemsnit har traumatiserede flygtninge, der modtager
behandling, været i Danmark i 14½ år

• Kommunernes indsats for at afdække traumer hos flygtninge er
mangelfuld



Flygtninges udfordringer hænger sammen

Traumer

Socio-
økonomisk

stress
Eksilstress



Vilkår i Danmark er afgørende for heling

Risikofaktorer, hvad er skidt?

• Usikkerhed omkring asyl og 
ophold

• Adskillelse fra familien

• Manglende netværk

• Lav socioøkonomisk status i 
eksillandet

• Tab af status

• Sprogvanskeligheder

• Oplevet diskrimination

Beskyttelsesfaktorer, hvad er godt?

• Familiesammenføring og nærhed 
til familie

• Netværk

• Beskæftigelse

• Sprogkundskaber

• Egen varig bolig

• Adgang til sundhedsydelser



Kvalifikationer og metoder i B&F

• Personalet: Sprog, kultursensitivitet, tværfaglige kompetencer

• Narrativ metode

• STROF 

• Neurosekventiel tilgang 

• Nye behov og vilkår kræver ny viden, metoder og tilgange

> Virtuel støtte - Covid 19

> MindSpringPlus

> Brain Works



Ramanda



Reflektér over

Ud fra det I har hørt om ind til nu:

1. Hvad bed jeg mærke i?

2. Noget der har overrasket mig?



Neurosekventiel tilgang



NMT står for: 
Den Neurosekventielle Model for 

Terapi



Grundlæggende om NMT

• NMT er et sæt briller, som vi ser borgeren med, der er ikke 

tale om en metode.

• Analyse af hjernens udvikling og funktionsniveau → valg af 

interventioner

• Et øjebliksbillede, det som borgeren kan præstere i vores 

kontekst.

• En logik som vi tilrettelægger vores arbejde ud fra.



Hjernens sekventielle udvikling

Identitet: 
Abstrakt og refleksiv kognition
Konkret kognition
Tilhørsforhold
Belønning

Relationer:
Tilknytning
Emotionel reaktivitet
Seksuel adfærd

Kroppen:
Motorisk regulering
Arousal
Appetit/mæthed
Søvn

Organismen:
Blodtryk
Puls
Kropstemperatur

Cortex

Limbisk

Mellemhjerne

Hjernestamme



Traume

• Chok betyder rystelse af nervesystemet og betegner en tilstand, hvor 
individet fysisk og psykisk reagerer med voldsom forskrækkelse

• En afgørende faktor er blandt andet noget så personafhængigt, som i hvor 
høj grad vedkommende har følt sig truet

• Regulering af forældre

• Kaos og chok bliver en del af organismen



• Et traume er den måde organismen tilpasser sig til begivenheder på 

• Det er ikke situationen i sig selv

• Et traume opstår i relationen mellem mennesket, omgivelser og 
begivenheder. 

• Aldrig i mennesket ”i sig selv”, men det bliver en del af mennesket

• Traumer får gennemgribende betydning for individets forståelse og 
håndtering af sig selv og sin omverden  Bruce D. Perry



Det kan eksempelvis påvirke

• Koncentration

• Hukommelse

• Indlæring

• Søvn

• Aktivitetsniveau (arousal)

• Relationelle aspekter

• Kognition og refleksion



Det kan opleves som

• Dovenskab

• Ligegyldighed (også i forholdet til nære familiemedlemmer)

• Provokation (hvorfor bliver aftaler ikke overholdt. Papegøjesnak) 

• En mulig diagnose (adhd, add)

• Ufølsomhed 

• Manglende intelligens



”State dependent functioning” 

Tilstandsafhængigt funktionsniveau 

• Vi kan ikke de samme ting i alle situationer. Vores funktionsniveau 
afhænger af tid og rum, tryg eller utryg relation, arousal, sult/mæthed, 
kulde/varme osv. 

• En intelligenstest kan f.eks. se meget forskellig ud, alt efter hvilken tilstand 
og kontekst vi er i, når vi tager den 



Interventioner ved traumer

• En proaktiv indsats

• Vi skal aktivere det, vi vil udvikle, ikke reagere på adfærden

• Ved at reagere på en adfærd kan man risikere at vedligeholde 
traumet

• Skabe de neurale netværk vi ønsker at bruge

• Regulering af nervesystem er essentielt ved traumer



Stressresponssystemet

To måder at respondere på stress

1) Hyperarousal – forhøjet alarmberedskab

2) Dissociation – frakobling af ydre sanser

Begge har en adaptiv funktion og begge opleves på et 
kontinuum



Hyperarousal
kan komme til udtryk som

• søvnproblemer

• koncentrationsvanskeligheder

• irritabilitet

• vrede og vredesudbrud

• panik

• konstant angst

• let bange eller forskrækket

• selvdestruktiv adfærd (såsom hurtig kørsel, at drikke 
for meget, selvskade, stoffer etc.)

• en tung følelse af skyld eller skam



Dissociation
kan komme til udtryk som

• Desorientering

• Følelsesløshed, følelsesmæssigt fravær. Problemer 
med at mærke eller sætte ord på følelserne.

• ”Disconnectness” – man føler sig uden for tid og 
sted eller har mærkelige oplevelser af tiden.

• Depersonalisation – man føler sig adskilt fra sig 
selv, måske ser man sig selv udefra.

• Derealisation – omgivelserne eller andre 
mennesker føles fremmede, uvirkelige eller 
underlige.

• Ud af kroppen-oplevelser, nærdødsoplevelser.

• Amnesi eller glemsomhed.

• Magtesløshed eller psykisk lammelse.



Traumatisk oplevelse

kroppen i alarmberedskab for længe

Neurale systemer ændrer sig



Relationel 
tilknytning
• Positive relationer og spejlinger

regulerer vores organisme.

• Hvis der er manglende positive 
relationer og manglende
afstemning, vil vi søge følelsen
af tilpashed, glæde og
belønning på anden vis. 



Isbjørn

• https://www.youtube.com/watch?v=fXmpvMl7Gsw

https://www.youtube.com/watch?v=fXmpvMl7Gsw


Still face

• https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


Intimitetsbarriere
- og intimitetssensitivitet

Mange negative 
eller/og traumer

Oplevelser 

med 

relationer

Positive, trygge 
udviklende

Intimitetsniveau og 

samværsform

Uforpligtende Rutine Personlig Intim
Parallel Forudsigelig         Gensidig selv og anden



Brainmap



Anamnese

I en Neurosekventiel udredning er der fokus på sygdomshistorie

➢Genetisk disponeret sygdomme – Diabetes, hjertekar sygdomme

➢Tidlige sygdomshistorier

➢Indlæggelser

➢Medicin



Spørgsmål

• Hvad var ny viden for dig

• Hvordan giver teorien/tilgangen mening for dit virke



Pause 15 min
13:15 – 13:30



NMT i praksis



Reflektere

Relatere

Regulere



Teori

MetodeSelvagens

Arbejdet med børn, unge og familier



Dysregulering på hjernestammeniveau

Kan f.eks. komme til udtryk i form af:

• Manglende kropsfornemmelse

• Dysreguleret koordination (grovmotorisk
og/eller finmotorisk)

• Tab af tidsfornemmelse

• Kamp-flugt-freeze-reaktioner 
(aggression/besvimelse)

• Sveder, rødmen, hyperventilation, rokken 
frem og tilbage



Regulering af hjernestammen
• Aktiviteter der tager afsæt i sansninger, rytmer og som 

har fokus på at vække opmærksomheden. Få borgeren 
ind i en simpel form for kontakt

• Ofte parallelt og ikke relationsbåret (men må gerne).

• Tryghed ved kontaktformen (ellers aktiveres 
stressresponssystemet)

• Samtalen er ikke det afgørende – men det at være 
koblet på et andet menneske i form af kropslig 
synkronisering.

• Ikke det relationelle eller følelsesmæssige der er i spil.



Dysregulering på mellemhjerneniveau

Kan f.eks. komme til udtryk i form af:

• Klodsethed

• Fravær i kontakt

• Apati

• Muskelspænding

• Kropslig uro

• Søvnvanskeligheder

• Undvigelse af berøring eller øjenkontakt (overdrevet 
berøring)



Regulering af mellemhjernen

• Aktiviteter har fokus på at være tilstede i verden 
sammen med andre – men oftest parallelt

• Når borgeren afviser relationel kontakt og samtale –
nedjuster kravene til kontaktformen - bliv i samme rum 
men lav eks. noget andet

• Signalér ”Jeg vil dig” ”Du er ikke alene”

• Arbejde med fleksibilitet i arousal. Hypo- vs. 
Hyperarousal

• Arbejde med indre (tilstand) og ydre arousal (kropslig 
bevægelse)



Dysregulering på limbisk niveau

Kan komme til udtryk i form af:

• Tilknytningsproblemer

• Manglende glæde/belønning ved menneskelig 
interaktion

• Manglende empati

• Nedsat evne til at dele, forme og opretholde 
venskaber

• Udiskrimineret tilknytning

• ”Autistisk” adfærd

• Afkode tonefald, emotioner - situationsfornemmelse



Regulering af det limbiske niveau

• Fokus på samspillet

• Gensidighed

• Relationelt og følelsesmæssigt fokus

• Støtte til regulering (samregulering)

• Interventioner skal have et hyggeligt/rart fokus –
oplevelsen af at være i en god og tryg relation

• Aktiviteter der faciliterer fællesskabsfølelsen

• Interventionen er her samværet og ikke så meget selve 
aktiviteten.

• Humor, sjov, arbejde med relationskompetence



Dysregulering af Cortex
Kan f.eks. komme til udtryk i form af:

• Indlæringsvanskeligheder

• Hukommelse

• Sprog

• Kommunikation

• Forvrænget selvbillede (narcissisme eller 
selvlede)

• Impulshæmning

• Problemer med at overføre viden fra en 
situation til en anden

• Skabe overblik, følge en plan



Stimulering af Cortex
• Ved hjælp af top-down metoder

• Snakke om indhold i film, nyheder, drømme o.l.

• Tale om kulturer, regler, normer

• Øve nysgerrighed på egne eller andres adfærd og indre 
mentale tilstande

• Psykoedukation

• Åbent for alle former for læring MEN…vær
opmærksom på udviklingstrin, alder og at indre tilstand 
kan ændres



Stress

Sårbarhed Robusthed

Uforudsigelig forudsigelig

Ukontrollerbar kontrollerbar

Overvældende for nervesystemet moderat



Afsluttende Spørgsmål

Ud fra det I har hørt:

• Metode: Hvad skal/kan vi gøre?

• Selvagens: Hvad er min indflydelse på relationen/løsningen



Tak for i dag!

Kontakt os direkte:
caroline.madsen@drc.ngo & mersedeh.balouch@drc.ngo

https://www.drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/

https://www.drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/

