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Program Plan
1. Samling 5-6 september 2017 (2 dager) RVTS sør v/Inge Bergdal og Anette Andersen

Introduksjon til traumeforståelse. Fokus på meg selv og arbeidsfelleskapet med målsetting om økt bevissthet av betydningen av 
selvrefleksjon og teamarbeid

2. Samling 24.oktober 2017 RVTS sør v/ Inge Bergdal og Anette Andersen 

Introduksjon til traumeforståelse. Fokus på BUPs verdikompetanse med målsetting om en økt verdibevissthet 

3. Samling vår-18 RVTS sør v/ Inge Bergdal og Anette Andersen 

Fokus på moderne traumeforståelse og traumebevisst praksis med målsetting om økt kunnskap om at hjernen formes av bruken 
og barns behov

4. Samling vår-18 RVTS sør v/ Inge Bergdal og Anette Andersen

Fokus på en utvidelse av traumebegrepet med målsetting om et utvidet handlingsrepetoar. Oppsummering ut fra målsetting og 
videre implementering av traumebevisst praksis.



Programmets målsetting:

• At arbeidskulturen ved ABUP Arendal skal være preget av en 
traumebevisst tilnærming og forståelse

• at barn, unge og deres familier ved ABUP Arendal skal bli møtt av 
ansatte som forstår atferden og smerteuttrykkene de viser, med 
bakgrunn i moderne traumeforståelse



Nettsiden Barneblikk ABUP 
Arendal

http://traumebevisst.no/program/barneblikk-
arendal/

http://traumebevisst.no/program/barneblikk-arendal/


”Det å lære kunnskapen er en intellektuell affære. 

Det å bruke kunnskapen slik at det fungerer, er en menneskelig affære. 

Det å ville dette, er et spørsmål om verdivalg.”

Mogens Albæk



Hvorfor fokus på meg og teamet



Din vei inn i ABUP hjelperollen, hva er din historie 
rundt det?



Øvelse



Refleksjonsboka
• Tilbakebøydning

• Å skape mening

• Hvordan?

• Hvorfor?

• Personlig, kan ikke vurderes av andre, men deles



OUTCOMES

(% of Participants who Demonstrate Knowledge, Demonstrate 

new Skills in a Training Setting, 

and Use new Skills at work)

TRAINING

COMPONENTS

Knowledge
Skill

Demonstration
Use at work

Theory and 

Discussion
10% 5% 0%

..+Demonstration in 

Training

30%
20%

0%

…+ Practice & 

Feedback in 

Training

60% 60% 5%

…+ Coaching at 

work

95% 95% 95%

Joyce and Showers, 2002

Hvordan lærer voksne?



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



Traumebevisst praksis

• Et rammeverk og en forståelsesmodell mer enn en metode (Bath 
2006/2008/2015)

• Det kreves at hele organisasjonen, eller hele miljøet barnet er 
en del av har en forståelse av traumenes betydning og bidrar til 
en delt forståelse med traumet som grunnpilaren (Harris/Fallott 2009) 

• Verdier og holdninger

• Forståelse av kompleksitet (Snowdon,2007)



Relasjon som felles grunnlag

I alle møter med barn og familier 

er dere i et samspill

All utredning og behandling er i seg selv å arbeide via forhold

Målet er å skape kontaktsituasjoner hvor gode 
samspillsrelasjoner kan utvikle seg



Relasjon som felles grunnlag

Om utredning fra ABUPs nettside:

”Utredning er det arbeidet vi gjør sammen med deg/dere hvor vi forsøker 
å forstå hva problemet ditt kan være og hva som kan ha bidratt til å utløse 
dine problemer. Dersom vi kan forstå hva som påvirker at du har det 
vanskelig så kan vi kanskje lettere finne ut hvordan vi kan redusere eller 
løse dine tanker”

Om behandling fra ABUPs nettside:

”Det vanligste er at vi snakker sammen, enten alene med 
barnet/ungdommen eller sammen med foreldre og søsken. I samtalene 
prøver vi sammen med deg/dere å finne ut av hva som er vanskelig og hva 
det er som gjør at det er vanskelig. Vi prøver deretter å finne ut hva som 
skal til for at du skal få det bedre og jobber så for å komme dit du ønsker” 





Relasjon som felles grunnlag

Enkel definisjon:  ”Møte mellom mennesker”

”en følelsesmessig forbindelse mellom to mennesker 
som gjensidig påvirker hverandre”     

(Norcross, 2002)



Relasjonsferdigheter som felles 
grunnlag
Viktigere enn å være spesialist på problemer er å 
være spesialist på menneskelig samhandling

Være rollemodell gjennom åpenhet, dele personlige 
erfaringer, men også selvavgrensning, innrømme feil, 
for utforsking og usikkerhet 

Finne en balansegang mellom nærhet og avstand

Tåle å bli likt og tåle å ikke bli likt er en del av jobben



Hjernen utvikler seg i relasjon-
betydningen av møte mellom 
nervesystemer
Det nevrokonstruktivistiske perspektivet

”Nevrale nettverk skapes i interaksjon med 
omgivelsene”



Viktigste form for utviklingsstøtte er å 
legge til rette for, gi erfaringer som 
”bygger hjerne”









4 temperamenter



Sammen er vi gode 

Målet med 4T:

Anerkjenne hverandre 
og heie på forskjellighetene



Første utgave i 1986
Utviklet av Johan Velten, Sissel Gran, Roar Glefjell, 
Sveinung Berild, Nanna Frogg, Per Barda, Torill Araldsen

• Ønske om å lage et samtaleverktøy for folk flest
• Hverdagslige, lett tilgjengelige begreper

• Normering basert på norsk populasjon

• Fokus på hva som er bra med den enkeltes stil
• De fleste er altfor opptatt av egne feil og mangler og forsøk på å være noe 

annet enn hva man er, skaper mer selvpinsler og frustrasjon enn positiv 
forandring

• Verktøyet skulle i seg selv bidra til dialog

• Ingen konklusjoner trekkes på basis av profilen
• Men inspirere til verdifulle samtaler om viktige temaer



Et samtaleverktøy 

 Et begrepsapparat som gjør det lettere å samtale

 Senke terskelen for hva det føles greit å snakke om

 Systematisering av det du vet om deg selv

 Du er eksperten på hva det vil si å være deg

 Bruken forutsetter sosial interesse og ydmykhet



Selvinnsikt

• Bli mer oppmerksom på egne sterke sider
• Og hvordan disse best kan komme til sin rett
• Hvem er jeg på denne arbeidsplassen?

• Bli mer klar over hvordan andre oppfatter en
• Bli anerkjent og skape gode relasjoner
• Hvordan oppleves jeg av de andre?

• Bli mer bevisst hvordan egen stil og væremåte preger 
situasjoner og relasjoner

• Og dermed kunne korrigere væremåten med henblikk på å 
fungere best mulig sammen

• Utnytte og utvikle eget potensiale, slik at jeg blir den 
beste mulige utgaven av meg selv



Grunntonen
Eller grunnleggende personlighetstrekk

EkstrovertIntrovert

Orienterer bevisstheten mest mot 
den ytre verden

 Sosialt interessert

 Tenker gjennom å snakke

 «Lader» sammen med andre

 Mest effektiv i samspill

Orienterer bevisstheten 
mest mot den indre verden

 Sak- og fakta-orientert

 Tenker mer enn man snakker

 «Lader batteriene» alene

 Mest effektiv alene



Dimensjonen Fremdrift og 
Foredling

Foredling og vedlikeholdFremdrift og utvikling 

Aktiviteter man trives med

 Forbedre eksisterende praksis

 Kvalitetsorientert

 Fullføre aktivitet

 Etablere «stabil»  praksis

Aktiviteter man trives med

 sette i gang nye aktiviteter

 Forandring og nyskaping inspirerer

 Fremtidsrettet

 Gjøre arbeidet annerledes



Grunnleggende disposisjoner

Utadvendt samhandlingInnadvendt analyse

Fremdrift og nyskaping

Foredling og vedlikehold

P

TN

H
Introvert

Ekstrovert



Begrepsapparat

H - handlingsorientert, krevende, utålmodig atferd

Lav skår: lite selvhevdende, ikke-konfronterende, avventende

P - personorientert, sosial, utadvendt atferd

Lav skår: reservert, har lite sosialt behov, klarer seg godt alene

T - trygghetsskapende, imøtekommende, lojal atferd

Lav skår: forandringsglad, rastløs, legger lett fortiden bak seg

N - normorientert, kritisk, analytisk atferd

Lav skår: romslig, spontan, fler muligheter enn begrensninger



Hvordan forstå profilene

Syntesen av de toBasert på MEST-valgene Basert på MINST-valgene



Lav skår
Ikke en manko, men en separat kvalitet i seg selv

Lav skår på H-trekket tyder på at man er lite selvhevdende og aksepterer at andre tar ledelsen og viser vei. 
Unngår å provosere, velger en lite konfronterende kommunikasjonsstil.

Lav skår på P-trekket tyder på at man er en forholdsvis innadvendt person som tenker mer enn man 
snakker. Har lite sosialt behov og kan ha det helt utmerket uten andres selskap. 

Lav skår på T-trekket tyder på at man er en forandringsglad person som gjerne oppsøker det ukjente. 
Opplever forandringer som stimulerende og legger lett ting bak seg.

Lav skår på N-trekket tyder på at man har lite behov for struktur tolererer uorden og fungerer godt i et 
hektisk miljø. Improviserer gjerne og ser flere muligheter enn begrensninger. 





Øvelse

• Gå gjennom profilen din alene- gå gjennom 
spørsmålene



Øvelse

Gå til ditt team

Deling
• Dele med hverandre de unike egenskaper

• I hvilke situasjoner er du deg selv på ditt beste? 

• Kilder til yrkesstolthet og arbeidsglede 

• Tilbakemelding
• Hva er hans/hennes viktigste bidrag til fellesskapet?

• Hva savner dere når han/hun ikke er på jobben?

• Bruk 10 min helt til slutt for deg selv hvor du skriver ned 
tanker og følelser i refleksjonsboka



Tilbakebøyning

• Hvis du skulle valgt et tema fra gårsdagen som du 
vil ha med deg videre- Hva ville det være?

• Del med sidemannen/kvinnen



Dag 2

• Thomas Sjødin. Toget går
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DELE OG HEIE PÅ FORSKJELLIGHET



4 temperamenter





Øvelse

• Gå gjennom oppgave 1 alene- dette skal ikke deles

• Gå gjennom oppgave 2 først alene

• Gå så i grupper og gå gjennom 2, 3 og 4. På 
oppgave 4 skal alle bidra med minst en ting hver

• Oppgave 5 og 6 er leders ansvar å følge opp videre









Dyrke forskjellighet



Ikke forskjellighet



Refleksjon



Arbeidsgledefaktorene

Vissheten om å gjøre en forskjell. Selvrespekt. Mening 

Bli oppslukt av oppgavene. 

Feedback fra arbeidsoppgavene. Resultatmåling som gir mening

Følelsen av å være et fritt menneske – ikke en brikke i andres vilje

Hvilke øyeblikk har du i dagens løp
hvor du har slike opplevelser?

Positiv fellesskap som gir mening  og energi



TiltakMetod
e

Teori

Kultur/Verdier



Hvilke verdier er viktige for deg i ditt arbeid?



Refleksjon

Hvis du ser tilbake på disse to dagene

Hva var nyttig for deg og hva opplevde du var nyttig 
for teamet ditt?

Del med sidemannen/kvinnen



Hjemmeoppgave


