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Fag ar tik kel

Desorganiseret til knyt ning  
i et psy ko bio lo gisk per spek tiv
En til knyt nings for styr rel se som føl ge af tid li ge omsorgssvigt kan på vir ke det lil le barns 
hjerneudvikling, noget som på sigt kan føre til om fat ten de udviklingsmæssige  
og psy kis ke pro ble mer. Kan en model baseret på fle re psy ko lo gis ke  
discipliner og bio lo gi ske per spek ti ver bane vej for en mere  
helhedsorienteret for stå el se af tilknytningsforstyrrede børn?

I børne- og ung doms psy kia tri en møder vi 
en række børn, hvis symptombillede er 
mangefacetteret og kom plekst. Vi ser væ-
sentlig svækkelse af funktion på af fek ti ve, 
kog ni ti ve, adfærdsmæssige og so ciale om-
rå der. Vi kan be skri ve dele af de res fun ge-
ring med dia gno ser, men mang ler gode be-
greber for helheden i de res til stand. Dis se 
børn udfordrer vore værktøjer til dia gnos ti-
se ring, vore ram mer for for stå el se og vore 
me to der for be hand ling (Cook, Blaustein, 
Spinazzola,& Van der Kolk, 2003).

Der er ofte fo kus på en ten bio lo gi ske el-
ler miljømæssige årsager til psy ko pa to lo gi. 
Den ne ar tik kel har til hensigt at vise, hvor-
dan bio lo gi/hjerneudvikling og mil jø er i 
sampsil, og jeg vil ar gu men te re for nødven-
digheden af en integreret, psy ko bio lo gisk 
for stå el se af de forskellige per spek ti ver, 

som er specielt vigtige når det gælder børn, 
som er udsat for omsorgssvigt.

Forsk ning som undersøger hvor dan om-
sorgssvigt og desorganiseret til knyt ning kan 
udgøre en væsentlig sårbarhed over for ud-
vikling af psy kis ke pro ble mer, er i fo kus. 
Sær lig vægt lægges på de psy ko bio lo gi ske 
me ka nis mer, som la der til at me die re relati-
onen mel lem omsorgssvigt og psy kis ke pro-
ble mer. Her un der fremhæves be tyd nin gen 
af orbitofrontal cor tex’ mod ning og dens re-
gu le ren de funktion i for hold til det lim bis ke 
sys tem og det au to no me nerve sys tem.

Omsorgssvigt og til knyt ning
Omsorgssvigt i om sorgs gi ver-barn–relatio-
nen de fi ne res bredt som miljømæssige fak-
to rer be stå en de af ved va ren de og/el ler 
sam ek si ste ren de for mer for misbrug (fy-
sisk/psy kisk) og neg lekt (DeBellis, 2001). 
Over ord net re fe re res til situationen, hvor 
en fa mi li es ri si ko fak to rer vejer tungere end 
de be skyt ten de fak to rer, og det te med fø rer, 
at bar net udsættes for fler tal li ge trau ma tis-
ke hændelser i det nære om sorgs mil jø. 
Det te for mo des at have om fat ten de kon se-

kven ser for bar nets udvikling som helhed 
(Cook et al., 2003).

Iføl ge Bowl by er tilknytningssystemet 
en evolutionært udviklet, bio lo gisk drift 
mod nærhed; et motivationelt adfærdssys-
tem, som ak ti ve res, når in di vi det oplever 
utryghed, og som mo ti ve rer til at søge be-
skyt tel se hos en om sorgs per son (Bowl by, 
1988).

Menneskebørn fø des fle re år, før de res 
egen fysik gør dem i stand til at tage vare på 
sig selv. De er afhængige af til ste de væ rel sen 
af re spon si ve om sorgs per so ner, som kan 
yde trøst og be skyt tel se. Om sorgs per so nen 
udgør «en sik ker base», hvor fra bar net kan 
udforske sin om ver den og udvikle sine fær-
digheder. Udover til knyt nin gens overlevel-
sesmæssige funktion påpeger Si eg el (1999) 
til knyt nin gens vigtighed i for hold til mod-
nin gen af bar nets hjer ne.

Iføl ge Ainsworth, Blehar, Wa ters og Wall 
(1978) klassificeres normalvariationerne af 
bar nets orga ni se ring af tilknytningsadfærd; 
stra te gi er som an ven des for at søge tryghed 
hos om sorgs per so nen, som hen holds vis 
«sik ker til knyt ning (B)», «utryg/undgående 
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si ges at være en vigtig forudsætning for det 
som kal des mentalisering. Mentalisering er 
kapaciteten til at for stå og for tol ke men-
nes ke lig adfærd udfra de men ta le tilstande, 
der lig ger til grund. En theory of mind om 
man vil. For at kun ne genkende men ta le 
tilstande hos and re, må man kun ne gen-
kende men ta le tilstande hos sig selv. Bar-
nets mentaliseringsevne vok ser ud af ople-
velsen af at bli ve kommunikeret med som 
en men tal agent; et væsen med fø lel ser og 
intentioner (Fonagy, 1999). Det er alt så 
for di vore forældre be hand ler os som tæn-
kende/fø len de væsener, at vi udvikler ev-
nen til at for nem me egne og and res tilstan-
de og tan ker. Et barn som ikke har mulighed 
for at udvikle en stra te gi for til knyt ning, læ-
rer sig ikke at genkende og re gu le re egen 
af fekt og vil have mangelfuld evne til men-
talisering (Fonagy, 2003).

et psy ko bio lo gisk per spek tiv på 
den desorganiserede til knyt ning
For at for stå, hvor dan en desorganiseret til-
knyt ning kan kom pro mit te re et barns ud-
vikling er det nyttigt at se på, hvil ke ska der, 
der kan opstå i bar nets centralnervesystem. 
Konsekvenserne er om fat ten de og stræk-
ker sig langt ind i fy sisk, kog ni tiv, emotionel 
og adfærdsmæssig udvikling. Indenfor ram-
merne af den ne ar tik kel har jeg valgt at fo-
ku se re på en kelte me ka nis mer indenfor 
det psy ko bio lo gi ske per spek tiv.

principper for tid lig hjerneudvikling  
i sam spil med om sorgs mil jø et
Et barns ce re bra le cor tex’ forbrug af glu ko-
se er dob belt så stort som forbruget i et 
vok sent men nes kes hjer ne (Gla ser, 2000). 
Det te vidner om en mas siv udvikling og 
vækst i bar ne åre ne. Den ne udvikling kan 
be skri ves udfra principperne «experience-
expectant» og «experience-de pend ent». 
Det te er udviklinsprincipper, som vi har til 
fælles med and re pat te dyr.

Experience-expectant udvikling sker på 
bag rund af en for ven tet er fa ring. Den ne 
proces er udviklet til at an ven de den miljø-
mæssige in for ma tion, som er tilstede i kraft 
af ar tens evolutionære udvikling. Et ny født 

Bar nets udvikling af ev nen til  
af fek tiv selv re gu le ring
Relationen mel lem spædbarnet og dets 
om sorgs per so ner udgør et vigtigt grundlag 
for bar nets udvikling. Den ne relation er i 
almindelighed præget af forældrenes nuan-
cerede sen si ti vi tet over for de res barn samt 
bar nets bio lo gisk indlejrede rettethed mod 
men nes ke lig kon takt (Ni chols, Gergely & 
Fonagy, 2001). Den ne gensidige inter esse 
er udgangspunkt for en række essentielle, 
kom mu ni ka ti ve hand lin ger, som dan ner 
grobund for bar nets evne til emotionel re-
gu le ring, social forbundethed m.m. Stern 
be skri ver kommunikationen «af fek tiv af-
stemning» som indeholder en re so nans i 
det af fek ti ve og kropslige sam spil mel lem 
to men nes ker. Om sorgs gi ve ren ko or di ne-
rer, syn kro ni se rer og afstemmer sin adfærd 
i for hold til sit barns udtryk (Stern, 2003). 
Det te hjælper bar net til at oprette/genfin-
de en til stand af ligevægt og vel be hag. Bar-
nets evne til at identificere og re gu le re egne 
for nem mel ser og emotioner er alt så afhæn-
gig af, at omsorgspersonerne har hjul pet 
bar net til re gu le ring ved at sva re adækvat 
på bar nets kommunikation (Fonagy, 
2003).

Den ne af fek ti ve selv re gu le ring er, som 
al an den følelsesmæssig ak ti vi tet, i bund og 
grund en fy sio lo gisk re gu le ring af krop pens 
homeostase; balancen mel lem ek si ta to ris-
ke og in hi be ren de funktioner. Kva li te ten af 
forældrenes kom mu ni ka ti ve hand lin ger er 
der for afgørende for spædbarnets fy sio lo-
gis ke balance (Ni chols et al., 2001).

Mis hand ling, usensitiv over- el ler un-
der sti mu le ring af bar net og utryg ge inter-
aktioner med de pri mæ re om sorgs per so ner 
kan føre til dan nel sen af en desorganiseret 
til knyt ning. En forælder som både er kil de 
til fare og håb for trøst og be skyt tel se, ud-
gør et uløseligt pa ra doks for bar net. Når 
bar net ikke kan tilbydes forudsigelig, sen si-
tiv om sorg i relationen til sine om sorgs per-
so ner, kan hel ler ikke ev nen til af fek tiv 
selv re gu le ring udvikle sig op ti malt (Fonagy, 
1999).

I en interpersonel kon tekst kan til knyt-
nin gen og ev nen til af fek tiv selv re gu le ring 

(A)» og «utryg/modstræbende/am bi va lent 
(C). Den «desorganiserede til knyt ning 
(D)», som er fo kus i den ne artikel, ad skil ler 
sig fra normalvariationen ved at være en 
decideret til knyt nings for styr rel se; et fra vær 
af en organiseret stra te gi for til knyt ning. 
Den ko des der for altid sam men med bedst-
pas sen de A-, B- el ler C-klassifikation 
(Main, 2000). I eks peri men telle stu dier 
(Strange Situ ation) vi ser børn, som klassifi-
ceres som desorganiserede i de res til knyt-
ning, modsætningsfyldt adfærd præget af 
uorganiserede, afbrudte se kven ser. Bar net 
kan «fry se fast» i sine bevægelser og stir re 
tomt ud i luf ten Den desorganiserede til-
knytningsadfærd for bin des ofte med foræl-
dre, som vi ser en mangelfuld evne til at  
indgå i velafstemt, af fek tiv kommunikation 
med de res børn, og som sjældnere føl ger op 
på bar nets ini tia ti ver til kon takt og sam vær 
(Lyon-Ruth & Jacobvitz, 1999). Det un-
derstreges, at bar nets stræben efter at or ga-
ni se re sin tilknytningsadfærd altid er en 
forsøgt adaption til det mil jø bar net by des. 
Når bar net ikke er i stand til at udvikle en 
sammenhængende stra te gi, kan det te 
hand le om, at den nød ven di ge om sorg ikke 
er tilgængelig i mil jø et.

For hol det mel lem omsorgssvigt og 
desorganiseret til knyt ning
Forsk ning vi ser en nær sammenhæng mel lem 
omsorgssvigt og desorganiseret til knyt ning 
(Fonagy, 1999; Gla ser, 2000; Lyon-Ruth & 
Jacobvitz 1990; So lo mon & Geor ge, 1999). 
I en population af børn opvokset i mis-
hand len de mil jø er klassificeres ca. 80% af 
børnene som hav en de en desorganiseret 
til knyt ning. Fore koms ten af desorganiseret 
til knyt ning er ligeledes højere i fa mi li ære 
kon teks ter præget af alkoholmisbrug, psy-
kisk sygdom hos omsorgspersonerne og 
ægteskabelig kon flikt (So lo mon & Geor ge, 
1999).

En del børn, som vok ser op un der om-
sorgssvigtende for hold, vil bære præg af 
det te på grundlæggende niveauer af de res 
udvikling. De føl gen de afsnit be hand ler 
spørgsmålet om, hvor dan dis se kår udgør 
en væsentlig ri si ko for bar net.

Et barns ce re bra le cor tex’ forbrug af glu ko se er dob belt så stort  
som forbruget i et vok sent men nes kes hjer ne. Det te vidner  
om en mas siv udvikling og vækst i bar ne åre ne
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adrenocortical-axis) som via en række pro-
cesser le der til udskillelse af hor mo net 
kor ti sol (Cicchetti & Wal ker, 2001). Kor ti-
sol bi dra ger til en ef fek tiv mo bi li se ring af 
or ga nis men, som er adap tiv i kri tis ke, livs-
tru en de situationer. Men over tid kan høje 
niveauer af kor ti sol være ska de li ge for or-
ga nis men og føre til nedsat funktion af im-
mun sys te met (Cicchetti & Wal ker, 2001) 
samt føre til cel le død i hjer nens hip po cam-
pus (Creeden, 2004; DeBellis, 2001).

Sensitivering
Ved desorganiseret til knyt ning kan der 
fore gå en sensitivering af ovennævnte for-
bin del ser på et neu ro lo gisk niveau. Når en 
or ga nis me udsættes for kraf ti ge, ube ha ge li-
ge sti mu li, som optræder på ukontrollabel 
og uforudsigelig manér og for bin des med 
en høj arousal i or ga nis men, øges ri si koen 
for, at en sensitivering finder sted (Over-
mei er, 2002). Sensitivering er en in ten si ve-
ring af en re spons, alt så en forøget ef fek ti vi-
tet i sy nap sen som føl ge af uregelmæssig 
el ler eks trem stimu la tion. Hyppigt be nyt-
te de netværk i hjer nen vil være hurtigt ak-
tiverbare (Brosschot, 2002).

Jeg nævnte tid li ge re, at bar nets hjer ne 
udvikler sig i hen hold til hvil ke netværk 
som an ven des. Man kan alt så fore stil le sig, 
at mil jø ets ka rak te ris ti ka, via sensitiverin-

talt om rå de i hjer nen, som kal des orbi-
tofrontal cor tex. Orbitofrontal cor tex er 
involveret i processering af de sig na ler, som 
for bin des med inter per so nelle sam spil 
(her un der tilknytningsadfærd) (Creeden, 
2004). Kva li te ten af sam spil let i det nære 
om sorgs mil jø indvirker på udviklingen af 
det te om rå de (Si eg el, 1999). Orbitofrontal 
cor tex spil ler en vigtig rol le for af fekt re gu-
le rin gen i kraft af sine gensidige, re gu le ren-
de for bin del ser til det sub kor ti ka le lim bis-
ke sys tem (Si eg el, 1999) og det au to no me 
nerve sys tem; hen holds vis sym pa tis ke (ek-
sisatoriske) og pa ra sym pa tis ke (in hi be ren-
de) for bin del ser. Det er orbitofrontal cor-
tex’ opgave at mo ni to re re kropslige 
tilstande; identificere kropslige for nem-
mel ser og oversætte dis se til genkendelige 
emotioner (Creeden, 2004).

Crit ten den (1997 iføl ge Creeden, 2004) 
for mu le rer det som, at en sik ker til knyt-
ning afspejles af ev nen til ef fek tivt at in te-
gre re sub kor ti ka le (lim bis ke), emotionelle 
reaktioner med udefrakommende sti mu li 
og med en præcis/for nuf tig kog ni tiv vur de-
ring af emotionernes me ning. Men ved en 
desorganiseret til knyt ning, vil orbito-fron-
tal cor tex’ evne til at in te gre re sub kor ti ka le 
re spon ser med miljømæssige sti mu li – med 
den ret te kog ni ti ve eva lue ring – være redu-
ceret. Den desorganiserede til knyt ning er 
defineret ved, at der netop ikke findes no-
gen stra te gi for at tak le det aktiverede til-
knytningssystem; søge trøst og opnå home-
ostase. Det te indebærer en for styr rel se af 
ev nen til at re gu le re egne fø lel ser (Cree-
den, 2004) og kan me get vel være en nøgle-
faktor i for bin del se med skrøbelighed over-
for psy kis ke pro ble mer (Si eg el, 2003).

Omsorgssvigtende opvækstbetingelser 
er en væsentlig stress fak tor for bar net og 
udgør en trus sel mod bar nets/or ga nis mens 
homeostase. Når or ga nis men san ser en fare, 
ak ti ve res amygdala (del af det lim bis ke sys-
tem), som processerer frygtrelaterede sti-
mu li. Der igangsættes en kamp/flugt-reak-
tion; en kraf tig ak ti ve ring af det sym pa tis ke 
nerve sys tem. Hjer te fre kvens, blodtryk og 
respiration forøges, og musklerne spændes. 
Ligeledes bli ver opmærksomheden foku-
seret på den mu li ge trus sel, og al an den in-
for ma tion sor te res fra. Per so nen i en så dan 
til stand vil være overmåde overvågende 
(Schore, 2003).

Ligeledes igangsættes en hormonel pro-
ces i HPA-ak sen (hypothalamic-pituitary-
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how abuse affects brain de vel op ment and 
consequently psychological de vel op ment is 
presented. the art icle focuses on the abil ity 
to regulate affect and the balance of the au-
tonomous nervous sys tem, which depends 
on the maturation of the orbitofrontal cor tex. 
the author postulates that the child’s adap-
tation to his/her en vi ron ment can be likened 
to evo lu tion ary theory.
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men nes ke barn har en evolutionært baseret 
for vent ning om at møde et omsorgsfuldt og 
forudsigeligt mil jø, som til by der bar net en 
af fek tiv afstemning og en sik ker base. Mø-
der or ga nis men ikke de for ven te de er fa rin-
ger, vil de assosierede netværk og hjer ne-
om rå der ikke udvikles op ti malt (Gla ser, 
2000; Greenough, Black & Wal la ce, 1987).

Experience-de pend ent udvikling sker på 
baggrund af er fa ring, som er unik for det 
en kelte in di vid (Gla ser, 2000).

Beg ge for mer for udvikling er i høj grad 
afhængige af udefrakommende in for ma-
tion. Et spædbarns ge ner re gu le rer en over-
produktion af sy nap ser i de tid li ge udvi-
klingsfaser. Neuroner vil re spon de re på 
eks terne sig na ler og foretage mo le ky læ re 
for and rin ger i hen hold til dis se. Netværk 
som ak ti ve res hyppigt, vil styr kes, og 
netværk som ikke ak ti ve res, vil svækkes/
forsvinde (Per ry, Pol lard, Blakley & Vigi-
lante, 1995). Der med guider bar nets er fa-
rin ger udvælgelses- og udviklingsprocessen 
af hjer nens strukur (Greenough et al., 
1987; Si eg el, 1999, 2003).

Blandt andet mellemmenneskelig kom-
munikation er en vigtig «næ ring» for hjer-
nens udvikling. Schore (1996 iføl ge Gla ser, 
2000) be skri ver hvor dan spædbarnets hjer-
ne re age rer på sin om sorgs gi vers ansigt med 
fri gi vel se af en dor fi ner. Det te er stof fer, som 
er for bun det med men nes kets oplevelse af 
vel be hag og glæde i for bin del se med social 
interaktion, af fekt og til knyt ning.

Menneskebørn og vis se and re pat te dyr 
er udviklingsmæssigt «ufærdige» ved føds-
len. Det te er for bun det med en lang række 
skrøbeligheder og nødvendigheden af vel-
funge ren de om sorgs per so ner. Men den ne 
erfaringsafhængige udvikling og mod ning 
af hjer nen er også for bun det med centrale 
for dele. Når udvikling fore går i et kontinu-
erligt sam spil mel lem ge ner/bio lo gi og det 
ak tuelle mil jø, kan men nes ket udvikle 
adap ti ve ev ner til netop sit ha bi tat og kon-
tekst (Greenough et al., 1987).

psy ko bio lo gi ske me ka nis mer 
som me die rer relationen mel lem 
desorganiseret til knyt ning og  
psy kisk sårbarhed
Vi nævnte oven for, at den desorganiserede 
til knyt ning er assosieret med en mangel-
fuld evne til af fek tiv selv re gu le ring. På et 
psy ko bio lo gisk niveau er det te for bun det 
med en uop ti mal mod ning af et præfron-
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med de mu li ge udfald, som ovennævnte 
opvækstbetingelser kan føre med sig. Når 
hjer nens orga ni se ring for styr res på et tidligt 
tids punkt, er konsekvenserne om fat ten de. 
Det antages at dis se børn vil være mere sår-
ba re for emotionelle og adfærdsmæssige 
pro ble mer af både ek ster na li se ren de og in-
ter na li se ren de art (DeBellis, 2001).

Nuværende forsk ning præsenterer en 
række af te ma er, som mu lig vis kan sættes i 
relation til tid li ge omsorgssvigt og desorga-
niseret til knyt ning. De mu li ge udviklings-
veje til de dissociative li del ser har fået en 
del opmærksomhed (Liotti, 1999). Ligele-
des fors kes der på ri si koen for at udvikle 
PTSD-sym pto mer ved eks po ne ring for 
trau ma tis ke hændelser (Mac do nald et al., 
2008). De Sanctis et al. (2008) påpeger at 
omsorgssvigt udgør en væsentlig ri si ko fak-
tor for se ne re rusproblematik. Der fors kes 
på mu li ge kog ni ti ve kon se kven ser af tid li ge 
omsorgssvigt (DeBellis, 2001; Gla ser, 
2000). Ligeledes er førnævnte sub kor ti ka le 
stressreaktioner og de res ef fekt på hjer nens 
udvikling et rele vant tema (Creeden, 2004; 
We ni ger, Lan ge, Sachsse & Irle, 2008). De 
mu li ge skade virk nin ger på im mun sys te-
met i kraft af en re ak tiv HPA-akse og sto re 
mængder kor ti sol le der til hy po te ser om 
helbredsmæssige pro ble mer som føl ge af 
gentagne, trau ma tis ke oplevelser (Cicchetti 
& Wal ker, 2001).

Forsk nin gens indikationer på de om fat-
ten de udviklingsmæssige kon se kven ser af 
omsorgssvigt gør det nødvendigt også at se 
be hand ling/fore byg gel se i et udviklings-
perspektiv. Skal kon se kven ser af omsorgss-
vigt afhjælpes, er det vigtigt, at de udsatte 
børn gi ves muligheder for sta bile og tryg ge 
opvækstbetingelser samt gode er fa rin ger 
over tid. Bar net udvikler sig bio lo gisk og 
psy ko lo gisk i til knyt ning til men nes ke ne 
det har om kring sig, og be hø ver tryg ge til-
knytningsrelationer for at kun ne etab le re 
(evt. for bed re) af fek ti ve, kog ni ti ve, ad- 
færdsmæssige og so ciale funktioner.

De kom men de års forsk ning vil sand-
synligvis bidrage med stør re klarhed inden-
for dis se em ner. Det som er tydeligt pr. i 
dag er, i hvor om fat ten de grad de tid li ge 
om sorgs be tin gel ser, sætter rammerne for 
et in di vids udvikling. Og hvor kom plek se 
og sam men sat te udfaldene kan bli ve, når 
børn vok ser op uden det nød ven di ge 
grundlag, hvor på vi de re udvikling hvi ler.

Det er ligeledes tydeligt at for stå el sen af 

Bar nets reaktion ved konfrontation med 
en trus sel, kan si de stil les med dy re nes «to-
nic immobility» – en form for «gå-død-re-
aktion» el ler «freezing», hvor dy ret stiv ner, 
for hol der sig mo to risk ubevægelig, hæm-
mer vo kal adfærd og forbliver uresponsivt 
over for selv stærke smer te sti mu li. Den ne 
type af over le vel ses stra te gi an ven des af dyr, 
når kamp el ler flugt er udelukket el ler 
uhensigtsmæssigt (Heidt, Marx, & Forsyth, 
2005). To nic immobility er, som den desor-
ganiserede til knyt ning, præget af au to nom 
usta bi li tet (Mos ko witz, 2004).

Det sy nes evolutionært hensigtsmæssigt 
at udvikle/bruge en «gå-død-reaktion», når 
man som et lil le barn er prisgivet et mil jø, 
som er skræmmende og ikke yder den for-
nød ne trøst og be skyt tel se. Men når en tid-
lig desorganiseret til knyt ning, som føl ge af 
omsorgssvigt, fø rer til en sensitivering af 
frygtrelaterede netværk, er der en en ri si ko 
for, at den for styr re de re gu le ring af hjer ne 
og krop udgør en væsentlig sårbarhed over-
for udvikling af psy kisk li del se.

konklusion
Den ne artikel har forsøgt at skitsere hvor-
dan omsorgssvigt kan føre til en desorgani-
seret til knyt ning og hvor dan det te kan for-
styr re bar nets tid li ge hjerneudvikling. Der 
er lagt sær lig vægt på mod nin gen af orbi-
tofrontal cor tex (som er afhængig af sen si ti-
ve, inter per so nelle interaktioner) og den nes 
re gu le ren de funktion i for hold til det lim bis-
ke sys tem og det au to no me nerve sys tem. 
Jeg har foreslået senstiveringsmekanismen 
som procesmodel for etab le ring/forstærk-
ning af den ubalancerede re gu le ring. At den-
ne frem stil ling er dras tisk for enk let, er næp-
pe nødvendigt at påpege. Et men nes kes 
udvikling og konstitution er uhy re kom-
plekst og hele ti den un der indflydelse af 
multiple fak to rer. Det er der med næppe 
muligt at for mu le re en udtømmende lis te 

gen, sætter sine spor på sel ve or ga ni se rin-
gen af bar nets hjer ne.

Når bar nets tilknytningssystem ak ti ve-
res, vil det te som udgangspunkt være for-
bun det med igangsættelse af det sym pa tis-
ke nerve sys tem samt limbisk ak ti ve ring. 
Oplever man gentagne gan ge at dis se reak-
tioner ak ti ve res, vil de frygtrelaterede 
netværk med ti den kun ne bli ve sensitive-
rede (over føl som me), hvil ket igen med fø-
rer at mind re og mind re sti mu li kan udløse 
reaktionen. Or ga nis men vil i så tilfælde be-
finde sig i et kontinuerligt alarmberedskab 
og en stres set, over sen si tiv, kamp klar til-
stand kan bli ve et varigt træk hos det en-
kelte in di vid (Per ry et al., 1995).

evolutionsteoretiske tan ker
Hvor det er hensigtsmæssigt for et vok sent 
men nes ke at re age re med kamp el ler flugt i 
mødet med en trus sel, er det mind re nyttigt 
for et lil le barn at an ven de den ne stra te gi. 
Det er foreslået, at børn som er udsat for 
omsorgssvigt og som har en desorganiseret 
til knyt ning, kan udvikle stra te gi er, som kan 
lig ne dissociativ symp to ma to lo gi, når de 
gentagne gan ge stil les over for trus ler, som 
de ikke finder no gen be skyt tel se mod (Liot-
ti, 1999; Per ry et al., 1995; Schore, 2003).

Når tilknytningsadfærd (gråd) gang på 
gang har vist sig forgæves og bar net har er-
faret, at den bio lo gi ske kil de til tryghed er 
den fak tisk kil de til fare, foretager bar nets 
or ga nis me et hastigt skift; udslukker den 
sym pa tis ke reaktion til for del for den mod-
satte, au to no me reaktion; den restitueren-
de, ubevægelige til stand, der er for bun det 
med forøget vagal to nus (pa ra sym pa tisk 
ak ti vi tet) (Schore, 2003). Det te er for di or-
ga nis men vil søge mod homeostase. Når 
den ne vek sel virk ning af au to no me reaktio-
ner: do mi nant sym pa tisk reaktion som 
afløses af en homeostasesøgende do mi nant 
pa ra sym pa tisk reaktion, på går kon ti nuer-
ligt, men i et uforudsigeligt møns ter, kan 
den pa ra sym pa tis ke reaktion sen si ti ve res 
og bli ve den do mi nan te reaktion i mødet 
med tru en de sti mu li (iføl ge Op po nent 
Process Theory ved Over mei er, 2002).

Ved den pa ra sym pa tis ke reaktion bli ver 
pul sen lang som me re, blod tryk ket fal der, og 
blod årer i hjer te og musk ler trækker sig 
sam men. Den kraf ti ge pa ra sym pa tis ke ak-
ti vi tet kan dæmpe smerteperception ved at 
ak ti ve re opio ide smertehæmmende sys te-
mer i krop pen (Brosschot, 2002).

For stå el sen af børn udsat  
for omsorgssvigt må byg ge  
på sam le de bi drag fra fle re  
af fag fel tets discipliner:  
udviklingspsykologi,  
neu ro psy ko lo gi og psy kia tri
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