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Kompetanse

(Falender C.)



Hva vil det si å være traumebevisst

Forståelse av hvordan hjernen formes av bruken

Oppmerksomhet på egen sårbarhet og hvordan egen 
utviklingshistorie inneholder ressurser og sårbarheter i 
menneskemøter

Oppmerksomhet på barnas utviklingsmessige sårbarhet

Trygghet, relasjon og regulering



Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



«Det nytter ikke å tilby behandling som taler til 
logikkhjernen når skjevutviklingen ligger i 
overlevelseshjernen»

(Bruce Perry)



Å styrke Fyrbøter, Maskinist og Kaptein



Å endre det fundamentale spørsmålet…

Spørsmålet er ikke:
Hva er galt med deg?
Men:
Hva har skjedd med deg?

(Fodaro, 1991. Bloom, 1995)





Fagoppdrag

1. Gi eksempler på ulike negative betegnelser vi bruker på 
pasienters  utfordrende atferd. 

2. Beskriv de samme atferdsuttrykkene med ord som ser 
atferden som smerteuttrykk. 



Refleksjon

Hvilke tanker gjør du deg etter denne oppgaven?
Gir noe av det deg grunnlag for refleksjon på egen praksis?



Trygghet



Det handler om opplevd Trygghet

1. Fysisk - omgivelser
2. Emosjonell - tanker, følelser og oppfatninger erkjennes, 

aksepteres, respekteres og regnes med
3. Sosial/relasjonell - ærlig, åpen, pålitelige, konsistente 

relasjoner
4. Kulturell - forståelse av den enkeltes livsverden, re-spekt



Fagoppdrag: Følt Trygghet

Hva får pasienten til å føle seg trygg?
Hva får pasienten til å føle seg utrygg?



Relasjoner



Relasjoner 

Det viktigste for menneske er evnen til å forme og opprettholde 
relasjoner (Bruce Perry)

Essensen i traumeerfaringer er følelsen av forlatthet, at en er 
avstengt fra resten av verden (van der Kolk)



FagØvelse
Tenk på en person som har hatt stor og positiv innvirkning på 
livet ditt, på hvordan du ser på verden. Finn 3 adjektiver som 
beskriver denne  personen.

Tre ting som går igjen:
1. trodde på meg 
2. omsorg for meg 
3. støttet meg



Regulering og Coping



1. Slå,	true,	kaste	ting,	ødelegge	ting,	
hevne	seg	(kamp)

2. Løpe	bort,	nekte	å	være	med	på	
aktiviteter,	holde	seg	for	seg	selv	(flukt)

3. Kranglete,	”kvervulerende”,	ikke	gi	seg,	
ikke	lytte	(kamp)

4. Ingen	egen	vilje,	andre	
bestemmer/styrer	aktivteter,	unngår	
personale	(underkastelse)

(fritt	etter	Seita &	Brendtro)

Mestringsstrategier



Hjemmearbeid

Skriv ned i refleksjonsboka: 
Hva sitter du igjen med etter dagens økt? 
På hvilken måte vil du bruke noe av det i ditt daglige arbeid?




