Toleransevinduet - arbeidsark
 Triggere
1.
2.
3.
4.
5.

A Hyperaktivering
K
T
I
V
E
R
I
N
G Hypoaktivering
 Triggere
1.
2.
3.
4.
5.

 Handlingsmønster:
 Tegn og symptomer
1.
2.
3.
4.
5.

 Ressurser
1.
2.
3.
4.
5.

TOLERANSEVINDUET

 Handlingsmønster:
 Tegn og symptomer
1.
2.
3.
4.
5.


1.
2.
3.
4.
5.

Ressurser

© KoRus-Sør
Siv Tonje Luneng

Toleransevinduet - alt på ett blikk
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 Handlingsmønster: Aktive forsvarsstrategier
(Kamp/flukt/frys/hjelperop ved (opplevd) fare). Sympatisk
 Tegn og symptomer:
Fysisk: Høy puls, hjertebank, pustevansker, kaldsvette, kvelningsfornemmelse, kvalme, tørr munn
Psykisk: Tankekjør, kaos, stress, ukontrollerbare følelser, oversensitiv for
stimuli, vaktsomhet, skvetten
Følelser: Kraftige og ute av kontrol. Angst
Klinisk: Snakker fort uten stopp, ”rød”, motorisk urolig, utagerende, impulsiv

 Handlingsmønster: Sosialt engagementsystem. Trygg og velregulert.
Den optimale aktiveringssonen. Parasympatisk (Ventral Vagal System)
 Tegn:
Fysisk: Aktiveringsnivået tilpasser seg konteksten (veksler mellom aktivering
og avslappet), sover godt, regulerer matinntak, i kontakt med kroppen
Psykisk: Kan ignorere irrelevante stimuli, setter grenser, tenker før de
snakker/teller til 10, kan be om hjelp
Følelser: Alle følelser tilgjengelige, passende intensitet – håndterbare
Klinisk: Nærværende, mentaliserer og reflekterer, integrerer
 Handlingsmønster: Passive forsvarsstrategier
(Overgivelse/frys ved (opplevd) livsfare). Parasympatisk (Dorsal
Vagal System)
 Tegn og symptomer:
Fysisk: Rolig overfladisk pust, langsom puls, følelsesløshet,
kulde, avskrudde muskler, immobilisering
Psykisk: Reagerer ikke på relevante stimuli, forvirret, går på
autopilot, hukommelsestap, initiativløshet, dissosiasjon,
sanseforstyrrelser, indre tomhet, ingen følelser, fragmentering
av minner/følelser
Følelser: Flate, skam, avsky, håpløshet, oppgitthet
Klinisk: Latens i tale, langsomme bevegelser, ”hvit”,
fragmentering, faller ut i samtalen, husker ikke hva som skjedde
forrige terapitime
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 Ressurser
Selvregulering:
Oppmerksomt nærvær!
Grunning (ben, hofte), sentrering (kjerne, mage,
rygg), vertikal balanse, bakkekontakt
Varme (varmeflaske, varm drikke)
Teppe tett rundt seg eller pute på magen
(avgrensning/trygghet)
Orientering (se Ressurser under Hypoaktivering)
Oppmerksomhet på sanser (se/ta på noe, rolig
musikk, mobilPust (puste med malerhånd: lang
utpust)
Observere kropp (hvis ikke kroppsfobi)
Interaktiv regulering:
Bevegelse i rommet (ben, armer, ryggrad, bekken)
Forsvar og grenser (dytte, lage grenser, flukt)
Relasjonell kontakt (rekke ut, gripe, dra inn, holde,
omfavne, la gå)
 Ressurser: Uendelig mange! Stikkord er
passe mye, fleksibilitet, balanse, ”stressintelligens”

 Ressurser
Selvregulering:
Bevisst bevegelse (fingre, hender, vippe føtter, tredemølle)
Klappe på egen kropp
Rockemusikk
Puste med malerhånd: lang innpust
Orientering (bevege øyne, hodet, skuldre og rygg fra side til
side – angi det en ser)
Oppmerksomhetsvariasjon etter behov (”lommelykten”): 1.
flytte fra en ”core organizer-CO” til en annen (Hele meg/CO:
kroppssansninger, bilder, følelser, bevegelser, tanker) eller 2.
flytte fra fokus innover til utover (5 sanser) eller 3. smalt fokus
eller bredt (f.eks. fotsålene vs. hele kroppen; en eller mange
CO)
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 Handlingsmønster: Aktive forsvarsstrategier. Kamp/flukt/frys/hjelperop
 Tegn og symptomer:
Fysisk: Høy puls, pustevansker, kvalme, tørr munn
Psykisk: Tankekjør, kaos, vaktsomhet
Følelser: Kraftige og ute av kontrol. Angst, sinne
Klinisk: Snakker fort uten stopp, ”rød”, urolig, impulsiv
 Handlingsmønster: Sosialt engagementsystem. Trygg og velregulert.
 Tegn:
Fysisk: Vekslende aktivering/avslappet, god søvn, regulert matinntak, i kroppen
Psykisk: Kan ignorere irrelevante stimuli, setter grenser, kan be om hjelp
Følelser: Passende intensitet – håndterbare
Klinisk: Nærværende, mentaliserer og reflekterer
 Handlingsmønster: Passive forsvarsstrategier. Overgivelse/frys
 Tegn og symptomer:
Fysisk: Rolig overfladisk pust, langsom puls, følelsesløshet, immobilisering
Psykisk: Reagerer ikke på relevante stimuli, forvirret, går på autopilot,
hukommelsestap, initiativløshet, sanseforstyrrelser, indre tomhet
Følelser: Flate, skam, avsky, håpløshet, oppgitthet
Klinisk: Latens i tale, langsomme bevegelser, ”hvit”, faller ut i samtalen
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 Ressurser:
Selvregulering:
Oppmerksomt nærvær!
Grunning, sentrering, bakkekontakt
Varme, teppe eller pute
Orientering (bevege øyne, hodet, skuldre og
rygg fra side til side – angi det en ser)
Oppmerksomhet på sanser (se/ta på noe, rolig
musikk, mobil)

Pust (puste med malerhånd:
lang utpust)
Observere kropp
Interaktiv regulering:
Bevegelse i rommet
Forsvar og grenser
Relasjonell kontakt

 Ressurser: Uendelig mange! Stikkord er
passe mye, fleksibilitet, balanse, ”stressintelligens”
 Ressurser:
Bevisst bevegelse, klappe på egen kropp, rockemusikk, puste med malerhånd:
lang innpust, orientering
Oppmerksomhetsvariasjon etter behov (”lommelykten”):
1. flytte fra en ”core organizer-CO” til en annen (fornemmelser, bilder, følelser,
bevegelser, tanker) eller
2. flytte fra fokus innover til utover (5 sanser) eller
3. smalt fokus eller bredt

Veiledning
Hva er toleransevinduet?
Toleransevinduet er en modell som brukes for å forklare vanlige reaksjoner hos oss
mennesker. Begrepet toleransevinduet viser til det spennet av aktivering som er optimalt for
et individ – ikke for høyt og ikke for lavt. Det er i denne sonen vi lærer lettest og hvor vi er
mest oppmerksomt til stede i situasjoner og relasjoner. Er man over toleransegrensen, er
man i en hyperaktivert tilstand, med forhøyet hjerterate, respirasjon og muskeltonus. Er man
derimot under grensen, er man i en hypoaktivert tilstand, med redusert hjerterate,
respirasjon og muskeltonus. Grensene for når man blir hyper- eller hypoaktivert varierer fra
person til person, og de vil også variere hos den enkelte. De påvirkes av erfaringer og
emosjonell tilstand, men også av konstitusjonelle faktorer som temperament. Sosial
kontekst spiller også inn; de fleste tåler mer når de er sammen med noen de er trygge på.
Når bruker vi modellen?
Toleransevindumodellen kan være samlende og representere en felles forståelse for
pasienter og hjelpere og et mer felles språk blant hjelpere med ellers ulik faglig orientering.
Målet er å hjelpe personen med å
a) utvide sitt toleransevindu,
b) bli bedre på ikke å forsvinne ut av toleransevinduet, og
c) bli bedre på å regulere seg tilbake i toleransevinduet ved hyper- eller hypoaktivering.
Dette kan være fellesnevnere for alles innsats, enten man er omsorgsgiver, miljøterapeut,
lærer eller psykologspesialist. I skolen vil perspektivet gjerne innebære tilbakeholdenhet
med konsekvenspedagogiske virkemidler som anmerkninger, utvisninger og lignende. Man
vil søke å unngå å utløse elevens alarm, og legge stor vekt på relasjonsbygging, trygging og
affektregulering gjennom blant annet tilpasning av stemmeleie, kroppsstilling og
prestasjonsforventning.
Ikke minst kan toleransevindumodellen bidra til samordning ved å være et godt visuelt
samlingspunkt for alle involverte, inkludert dem som trenger hjelp. Modellen fungerer godt
som psykoedukativt verktøy, og kan brukes både som problembeskrivelse og som
utgangspunkt for analyser av situasjoner som påvirket aktiveringskurven. Den er et egnet
visuelt medium både for å drøfte alternative reguleringsstrategier som kan prøves ut, og for
å evaluere i etterkant hvordan disse har fungert.
Hvordan bruke den?
Arket «Toleransevinduet – alt på ett blikk» (eller «Toleransevinduet – ressurser» og
«Toleransevinduet – tegn og symptomer») kan brukes aktivt mens «Toleransevinduet –
arbeidsark» fylles ut.

Eksempler på bruk:
1. Her og nå – prateklar? «Hvordan er det nå – er du over, under eller midt i vinduet?
Hvordan merker du det? Kjenner du igjen noe fra listen her? Hva gjør du vanligvis for å
regulere deg når du har det sånn? Vil du prøve det nå?» Eller «Hvis du gjør …(en ressurs)
kan det hjelpe? Skal vi prøve?»
2. Permisjonsplanlegging. «I helgen når du skal på permisjon. Hvilke situasjoner kan bringe
deg ut av vinduet?» «Hvor er du i forhold til toleransevinduet kvelden før du skal av
sted? Og samme morgenen? Og på bussen? …» Her kan en gjennomgå helgen og
kartlegge indre og ytre faktorer som kan virke som triggere. For så å finne og øve på
ressurser som kan hjelpe.
3. Enkelthendelser. «Da du var på møtet med NAV. Klarte du å tenke klart? Hva skjedde?»
Kartlegge situasjonen sett i forhold til toleransevinduet og drøfte hvilke ressurser og
tiltak som kunne vært satt inn.
Når en forstår toleransevinduet blir det åpenbart at behandling og tiltak må bestå av mer
enn samtaler og grensesetting. En god regulering betinger god kroppsbevissthet og god
følelsesbevissthet. Dette vil til sammen gi god mentaliseringsevne. Når vi har god
mentalisering så forstår vi lettere hva som foregår i eget og andres sinn. Vi kan oppdage
misforståelser og rydde opp i dem. I tillegg merker vi hvilke behov vi og andre har og har
større mulighet for å oppfylle dem. Til sammen bidrar dette til bedre helse, psykisk og fysisk.
Mer informasjon
En helhetlig tilnærming til arbeid med rus og psykisk helse – Toleransevinduet. Se:
www.korus-sor.no/utviklingshuset/
Filmer: «Hjelp når alarmen tar styringen» www.cactusnettverk.no/filmer-om-hvordan-stressog-traumer-skader-barns-utvikling/
Bok: Utviklingstraumer–Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi av Dag Ø.
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