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Plan for dagen

• NMT  
• Lek m/Nils 
• TBO 
• Oppsummering 



Speed date

 
 

Hvilken betydning kan NMT forståelsen 
ha for BUP? 



Kevin



Forståelsen	  av	  Barnehjernens	  
utvikling	  	  

som	  bakteppe	  for	  NMT	  
	  	  



Hjernens oppbygning og funksjoner

Bruce Perry, MD, PhD, 2001-2010 
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Abstrakt	  
reflekterende	  
	  

Symbol	  
forståelse	  

Non	  verbal	  
kommunikasjon	  

Modulere	  impulser	   Verbal	  forståelse	   Verdier	  
trossystem	  

Tale	  
	  

Ekspressiv	  
Impressiv	  
kommuniksjon	  

Motorsensorisk	  
integrasjon	  

Qdsopplevelse	   Selv-‐	  
bilde	  

Konkret	  	  
kognisjon	  

TIlknytning	  
	  

inntoning	   Belønning	   Affekt	  
regulering	  

sex	   Kort	  Qds	  
hukommelse	  

Endokrint	   Dissosiasjon	   AkQvering	   Primær	  
Sensorisk	  	  
integrasjon	  

Finmotorikk	   MaQnntak	   Søvn	   Grov	  
motorikk	  

Suge,	  svelge	   Oppmerksomhet,	  
”tracking”	  

Temp.	  
Metabolisme	  

Øye-‐	  
bevegelse	  

Kardio-‐vaskulært	   Autonom	  
regulering	  

PFC	  

Cortex	  

Limbisk	  

Diencephalon/
Cerebellum	  

Hjernestamme	  
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Anbefalinger- Heine!!!!!



Regulate,	  Relate,	  Reason	  

Hjernestammen 

”Mellom hjernen” 

Den limbiske hjerne 

Cortex/prefrontal cortex 

Sanseintegrasjon

Regulering

Relasjon

kognisjon











Tilbake til Kevin
•  Fokus på Bottom-up tiltak 
•  Somatosensoriske aktiviteter; svømmetrening, 

trampoline, massasjestol, håndmassasje som 
kveldsrituale, spille trommer, gå tur med hunden 

•  Samreguleringstiltak, unngå å eskalere aktivering 

•  Identifikasjon av triggere i miljøet 

•  Fluebinding med sentral miljøarbeider 
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Tilbake i Toleransevinduet�
Regulerende kroppsteknikker ved overaktivering
• Bruke kroppen 
• Puste 
• Telling 
• Grunne 
• Fokusere 
• Sanse 
• Forestille seg 
• Selvinstruksjoner 



Tilbake i Toleransevinduet�
Regulerende kroppsteknikker ved underaktivering
• Fokusere 
• Selvinstruksjon 
• Bruke kroppen for å vekke 
• Komme ut av grubletanker 
• Trygge 
• Forestille seg 



Nils-lek



Den logiske følgen……�
healing in the other 23 hours…

Allmennmenneskelige	  
behov	  

Traumespesifikke	  
behov	  

Individspesifikke	  
behov	  



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

Mestring	  
Av	  ferdigheter	  og	  	  
oppgaver,	  
selvfølelse	  
”	  Jeg	  kan”	  

Mening	  
å	  dele	  med	  andre	  
”	  Jeg	  har	  en	  oppgave	  i	  livet”	  

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

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



Universelle behov

Mestring	  

Mening	  Autonomi,uavhengighet	  
selvrespekt	  

TIljørighet	  



Hva trenger vi? �
Maslows behovshierarki �



(Koltko-‐Rivera	  2006)	  

Overlevelsesbehov	  

Vekstbehov	  



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse	  
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Howard Bath 



Refleksjon

Reflekter over BUPs rolle(r) med utgangspunkt i artikkelen til 
Howard Bath; The three pillars of traumawise care.  



Å være i stand til å føle seg trygg 
sammen med andre mennesker i det 

viktigste aspektet ved god mental 
helse (Van der Kolk) 

 



Unge traumatisertes primære bekymring er 
trygghet (Bruce Perry)



John Bowlby 

Tilknytning handler  
om å føle seg trygg 





Cocktailparty



Overlevelseshjernen

”Trygghet handler ikke resonering og logikk, men hvordan barnet 
opplever oss som hjelpere….Traume er ikke erfart i de corticale 
områdene hvor resonering og logikk er, men implisitt i 
midthjernen og hjernestammen hvor det ikke er noe språk; i disse 
regionene, kan sansene, følelsene og instinktive 
overlevelsesresponser bli trigget av påminnere om den 
traumatiske hendelsen. Dette inkluderer måten vi fremstår på, 
utseende, kroppsspråk, tonefall. Barnet finner frem til umiddelbart 
om hvem som er trygge for meg” 

(Steel & Malchiodi, 2012) 



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 ulike kulturer, respekt,  



Trygghets Øvelse

• 4 flipover. Tenk på et barn/ungdom dere jobber med.  
• Hva får barnet/ungdommen til å føle seg trygg?  
• Hva får barnet/ungdommen til å føle seg utrygg? 



Hyperaktivering erfares som smerte ( Allan Schore)�




Å se det som er under overflaten- 
smerteuttrykk

  Barnets/ungdommens atferd- det vi ser 

-‐	  det	  vi	  ikke	  ser	  



Hovedutfordring for hjelpere

”…er å forholde seg til den primære smerten uten å påføre 
sekundær smerte gjennom straffende og kontrollerende 

reaksjoner” (James Anglin) 



Omsorgsinstinkt?



Omsorgsinstinkt?



Omsorgsinstinkt?



Omsorgsinstinkt?



Barn og unge vil koble seg seg på voksne som 
hjelper dem med å føle seg trygge ( Howard Bath)



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse	  
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Positiv forandring

40% egenskaper med barnet og omgivelsene 
15% håp og forventing 
15% teknikk 
30% Relasjonskarakteristika (Assay & Lambert, 1999) 

 



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) 



Bath foreslår 5 områder som fremmer kontakten 
med barnet/ungdommen �


1. Møt barnets behov 
2. Ta initiativ til positiv interaksjon  
3. Responder på signaler om kontakt 
4. Lag ritualer for inkludering slik at barnet 

føler en tilhørighet  
5. Lek sammen 



Trygghetssirkelen �
Hvordan fremme relasjon i hverdagen?



Utviklende relasjoner ( Li & Julian, 2012)

1.  Behovet for tilknytning 
2.  Behovet for å blir sett og hørt 
3.  Behovet for økende kompleksitet 
4.  Behovet for å få bestemme 

Øvelse: Tenk på en person som har hatt stor innvirkning på livet 
ditt, hvordan du ser på verden. Finn 3 adjektiver som beskriver 

denne  personen. 



Sterkt ønske om normalitet



Husker dere toleransevinduet…..
Lek, glede og positive affekter utvider toleransevinduet 

(Pat Ogden, 2015) 



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse	  
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�


Spørsmålet er ikke….…. 
 

Hva er galt med deg? 
MEN  

Hva har skjedd med deg? 
OG 

Hvordan reagerte du på det som skjedde? 



”Psykens imunforsvar” �
Noen vanlige forsvarsmekanismer

• Splitting- ser på andre som bare ”gode” eller ”onde” 
• Projeksjon- Min aggresjon blir din aggressjon ”Du er sint” 
• Projektiv identifikasjon- ”Det er ikke rart at jeg er sint, så 

aggressiv som du er” 
• Benekning- benekter virkeligheten ”Jeg har ikke vært utsatt for 

noe vondt” 
• Glemme- ”Jeg husker ikke” 
• Kompensere- oppveie det vond med å bli ekstra flink i noe 
• Regresjon- Går mentalt tilbake i utvikling til tiden en følte seg 

trygg 



Tilpasset	  e;er	  D.	  Siegel	  1999	  

Mestringsstrategier:	  
1.  Fight	  
2.  Flight	  
3.  Lure	  
4.  Følge	  
	  
(Seita	  &	  Brendtro)	  



	  
�
 REGULERINGSSTØTTE 
”Hvordan vi opplever verden, forholder oss til andre, og finner 
mening i livet, er avhengig av hvordan vi har lært å regulere våre 
følelser.” 

(Daniel Siegel) 
 



Oppsummerende refleksjon

Med utgangspunkt samlingene og nettressursene 
 
Hva var mest betydningsfullt for meg og kan jeg ta med meg 
videre i mitt arbeid på BUP? 
 
Gruppa presenterer i plenum 



	  	  

 
Resultat ett år etter gjennomført kurs/program

Innhold	  i	  kurs	   Kunnskap	  
	  

	  
Demonstrere	  kunnskap/	  

øvelser	  
	  

Endret	  praksis	  
	  

Teori	  og	  diskusjon	  

	  	  
 

10% 
	  	  
 

 
5% 
 

 
0% 
 

..+	  Demonstrasjon	  og	  
øvelser	  

30% 
 

 
20% 

 

0% 
 

…+	  PrakQsering	  og	  
Qlbakemeldinger	  på	  innsats	  

60% 
 

60% 
 

5% 
 

…+	  Veiledning	  i	  
arbeidssituasjonen	  

95% 
 

95% 
 

95% 
 

	  	  
	  	  

 

Joyce and Showers, 2002 

Hvordan endre praksis?

62 




