
BODØ 28.1.2020
Sorg og traumer i nære relasjoner

(Fra politimann til kriminell, til en jeg er glad i) 



JEG ER IKKE REDD LENGER



FØR JEG GÅR I GANG

• Jeg peker ikke på noen

• Min historie er min historie

• Men ting har hatt betydning

• Men: Det er mitt ansvar å gjøre noe, nå når jeg vet hvordan ting henger sammen

• Dere må spørre, ellers blir det utrolig kjedelig for meg

• Dere kan spørre om hva som helst (men helst noe som er relevant til det jeg prater 

om)



HVEM ER JEG?

• Tidligere politimann (14 år)

• Befalsutdanning fra forsvaret

• 50 år (det er helt sant)

• Master i Helsevitenskap fordypning rus UiS (Co-produksjon)

• Samboer/ny familie (gutt 15 og jente 13)

• Jobber i dag med migrasjon i Irak (Baghdad)



HVORFOR?

• Barndom og oppvekst

• Libanon og Kosovo

• Politimann (Bergen og Oslo)



BARNDOM OG OPPVEKST

• Oppvekst i Loddefjord i Bergen på 70- og 80-tallet

• Oppvokst i en dysfunksjonelle familie

• Mor skilt

• Fravær av ansvarlige voksne, spesielt mannsroller (litt besteforeldre)

• Totalt bevisstløs familie i forhold til følelser

• Uro og festing frem til jeg var ca. 13 år

• Dreier seg ikke om hva jeg fikk, men det jeg ikke lærte

• Arvet sosiale mønstre (konflikthåndtering, voldsomt skille mellom voksne og barn, totalt fravær av det å 

lære å håndtere følelser)

• Fravær av farsfigur



• Sårbar

• Temperament

• Manglet grunnleggende emosjonelle behov

• Oppvakt liten gutt som allikevel klarte seg på et vis

• Veldig mismatch mellom hvordan jeg følte og hvordan jeg tenkte

• Det bygget seg opp et voldsomt autoritetsopprør som aldri ble ferdig (ikke før rusen var ferdig)

• Ekstremt utrygg gutt som kompenserte med å være veldig flink

• Usikker «besserwisser»

• Separasjonsangst



• Min oppvekst hadde medvirket til at jeg følte meg som en følelsesmessig «klovn»

• Utrolig sjenert overfor jenter

• Løsningen=alkohol Løste begge de overnevnte problemer)

• Fantastisk

• Etter dette sluttet jeg å gjøre skolearbeid, og jeg sluttet å interessere meg for læring 

(bare noe jeg måtte)

• Det var en voldsom endring fra hvordan ting hadde vært tidligere

• Festingen ble det viktigste i livet



OPPSUMMERING: RELASJONSKOMPETANSE 

• Når ting var greit, så var alt plankekjøring. Men med en gang jeg erfarte utfordringer, så 

ble ting alltid . Sakte men sikkert ble det total krasj.

• Mangel på relasjonskompetanse gav enorme utfordringer i livet fremover i livet:

• Kjærester

• Befalsskole

• Politi

• Utenlandstjeneste

Men jeg var så flink, at jeg hele veien fikk lederoppgaver. Å være leder uten å være god på 

relasjoner, er kjipt (hvis du ikke er psykopat da).



UTDANNING

• Befalsskole

• Politi



UTENLANDSTJENESTE

• Libanon (2 historier)

• Kosovo (sammenhengende spenning og fest i et år)



POLITIET ETTER KOSOVO

• URO patruljen (fortelle og tenke litt rundt dette)

• Første gang kjøpte kokain (historie)

• Fantastisk følelse (dette skal jeg aldri slutte med, tenkte jeg)

• NOKAS saken (Norgeshistoriens mest spektakulære ran)

• Alkoholen hadde sluttet å virke

• Festet alene flere ganger i uka (vanket på illegale strippeklubber, barer og spillplasser

• Nok var nok liksom: Gikk på bar og kjøpte Kokain to helger før Cup-finalen mellom Brann og Lyn (Brann 

vant 4-1)

• Fantastisk opplevelse (vi snakker kanskje for lite om at en grunn til at vi ruser oss er fordi det er godt?)

• Alkoholen virket igjen og jeg fikk festen tilbake



• Utviklet avhengighet raskt

• Usikker på om jeg allerede var veldig predisponert både gjennom arvbarhet fra 

oldefar/morfar/mor og sosialisering

• Selve rusen bruker jeg ikke tid på her, men jeg kan si at den tok alt i livet mitt, 

absolutt alt. 

• Fradømt retten til å være politi, alt av materielle verdier, 5-6 mill. i gjeld, venner, og 

den tok sjela mi

• Allikevel sier jeg at det var en gave til meg? Hvordan henger det sammen?



RUSEN-TRAUMER

• Opplevelsen og følelsen av å bli jaktet av politiet

• Fornedrelse over tid

• Møtte meg sjøl i døra (så sinnssykt også)



VEIEN TILBAKE-29.12.2011

• Behandling og hva den betydde for meg

• Ble sett på Alfa (selvmedlidende: betydningen av dette)

• Møte med likemenn (Thomas)

• Lære å leve på nytt i halvveis-hus

• Utredning Tronvik Helse Førde (historie med Geir Helge daglig leder Tronvik)



NYE TRAUMER

• Fastlege

• Namsmann

• Fylkeslege

• NAV

Voldsom dualitet. På den ene siden var jeg for flink til å få hjelp, mens på den andre siden 

måtte jeg pisse foran helsepersonell i 4 år og 6 mnd. for å få førerkortet tilbake

(Historien fra legekontoret, namsmannen, NAV)

Men samtidig som dette opplevdes som nye traumer, var det også en enorm treningsarena 

for endring



OPPSUMMERING

• Barndom er en viktig forklaring 

• Utenlandstjeneste er utløsende faktor

• Relasjoners betydning for rehabilitering

• Slippe andre mennesker inn i livet

• Lytte til andre



• Relasjoner og evnen til å stå i og utvikle disse, er alt



HISTORIEN MED SYKEPLEIER PÅ TRONVIK


