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Oppsummering fra i går…

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

(Fodaro 1987, Bloom, 1991)



Kalfaret er…..

«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Construc>ng a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



”Subjekt – ”bøye seg for”

Jeg er metoden....



Hva er det dere 
ønsker med
pasientene 

deres?

Hva skal det dere gjør, 
...gjøre med dem?

rusfrie?
ansvarliggjøres ?

modnes ?
......?



Kvalifisering
Sosialisering

Subjektivering

”Lære noe – perspek9ver” ”være med andre, inngå i fellesskap”

”blir mer seg selv”

Pedagogikkens OppgaveKalfarets



Kalfaret sin oppgave -
å gjøre ”voksen” eksistens mulig...

Hva er det å bli ”voksen”?



Mulige veier i 
møte med strev... 



Voksen

Kalfaret Behandlingssenter
”Middelground”

Ikke-voksen

Selvødeleggelse

Gert J.J. Biesta - Utdanningens vidunderlige risiko (2014)

Verdensødeleggelse



Selvødeleggelse

Gert J.J. Biesta - Utdanningens vidunderlige risiko (2014)

Verdensødeleggelse

Sosiale 
engasjementsystemet

er aktivert

Voksen

Kalfaret Behandlingssenter
”Middelground”

Ikke-voksen





Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmenn-
Menneskelige

behov

Individ-
spesifikke
behov

Traume-
spesifikke
behov

Rus-
spesifikke
behov



Tilhørighet en 
følelse av å 
være 
forbundet med 
andre, elsket 
”Jeg hører til”

Mestring
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
” Jeg kan”

Raushet
mulighet <l å dele vik<ge 
<ng med andre
” Jeg har en oppgave i 
livet”

Universelle vekstbehov Circle of Courage ( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Selvstendighet
Ta ansvar for egne
handlinger, og vise
respekt for andre
mennesker
”Jeg kan ta selvstendige valg”



Fagoppdrag

Gå sammen 3-4 personer.
Tenk på  en pasient dere jobber med. Tegn en sirkel med fire 
sektorer på et ark. Sett pasientens ressurser inn i sirkelen i 
forhold til de fire vekstbehovene. Sett utfordringer / ”mangler” på 
utsiden av de fire sektorene.

Hvordan kan dere bruke dette aktivt i arbeidet?



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg

gh
et

Re
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st

øt
te

(Bath 2015)



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, aksept,ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



Hvorfor ha fokus på de 23 andre timene?

Det er der de er
Det er der dere er

Og det er der vi kan være med å gjøre den største 
forskjellen



“We devalue normality, because we want to be 
unique. For those not feeling normal, being that is the 
strongest desire”. 

Howard Bath



Trygghet



Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Ulike former for trygghet

• fysisk 
• relasjonell
• emosjonell 
• kulturell



Trygghetsøvelse



Kortøvelse...

• Velg et kort. 
• Les deg opp på 2 kort 
(10 minutter), forbered kort 
presentasjon

• Lær bort
• Bytt rolle



Relasjon 



Relasjon og tilhørighet i samfunnet

”Gode relasjoner er 
agenter for endring” 

(Perry & Szalavitz, 2006)



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)





Betydningen av å være sammen med noen, og at noen forstår 
meg er viktigere enn bearbeiding av traume 

(Schweitzer, Melville et al. 2006)

It is not programs that change people, it is people  
(Bruce Perry)

30



Bruce Perry, Schizofrenidagene i Stavanger



Regulering

«The most powerfull agent for change is human love»

Bruce Perry



Makro- og mikroregulering...



Makroregulering

1. Strukturell makroregulering - forutsigbare trygghetsskapende 
rammer
2. Relasjonell makroregulering - tilrettelegge for aktiviteter som 
skaper en følelse av samhørighet 

”Makroregulering er en forutsetning for å gå inn i 
mikroregulerende samspill”

(Susan Hart, 2016)



Dagsplan / døgnhjul

Hva fungerer, med hvem,  hvor og når? 

…hva blir vanskelig, med hvem, hvor og når?

...denne typen spørsmål er an-svarliggjørende for 
alle involverte... 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1

2

3

4

5

6

7



Mikroregulering

En følelsesmessig avstemning gjennom ansiktsuttrykk, blikk, 
tonefall, kroppsposisjon, taktile signaler, rytme, bevegelser 

Mikroregulering er avhengig av å gå inn i en felles intenst 
oppmerksomhetsfokus 

Følelsen av å være forbundet med hverandre oppstår 
gjennom en følelse av felles innflytelse en har på hverandre



The primal power of play



Lek vil si…

....å ha lyst til

....å være tilstede i øyeblikket

....å ha lite fokus på seg selv

....å improvisere

....å ha en følelse av kontroll og mestring 

....å være påkoblet, være en del av noe 

....å være glad 



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Lek har en rekke positive effekter…. 

• takle det uventede (Spinka et al, 2001)
• tolke komplekse sosiale situasjoner ( Spinka et al, 2001)
• meningsdannelse ( Bruner, 1990)
• kommunikasjon (Nicolopoulou, 2005)
• Sosial- kompetanse og - ferdigheter (Connolly & Doyle, 1984) 

(Panksepp, 2007)
• Divergent (fleksibel, spontan, åpen)  tenkning ( Baer, 1993)
• uttrykke seg kreativt ( Singer & Singer, 1998)
• nært knyttet til læring ( Panksepp, 2012)



Lek har en rekke positive effekter…

• stimulerer nevronvekst i hjernen, amygdala (prosessering av emosjoner) 
og dorsolateral prefrontal cortex (Beslutningstaking) (Panksepp, 1999)

• metakommunikasjon ( Bateson, 1976)
• følelsesregulering ( Berk et al, 2006)
• fleksibilitet ( Garvey, 1977)
• mengde lek korrelerer med utvikling av prefrontal cortex (Byers, 1999)
• nødvendig for å skru på det sosial samhandlingssystemet (Porges, 

2004)



Jeg Den 
andre

Den 
andre

Den 
andre

Jeg 

Jeg 

Før intervensjon/etter 
nøytral intervensjon

Etter negativ 
intervensjon

Etter positiv 
intervensjon


